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Abstract 

The purpose of this essay is to analyze the connection between the perceived security policy 

threat and the view of a solution on the matter offered by the three biggest political parties of 

Sweden. These three parties are the Moderate Party, the Social Democratic Party and the 

Sweden Democrats. By studying these parties’ perceived point of view regarding the Swedish 

security policy threat, focusing Russia, and their opinion concerning a Swedish Nato-

membership, opens up for the possibility of making conclusions whether each parties’ opinion 

regarding a Swedish membership of Nato is based on their assumption of what they believe are 

to be the current Swedish security policy treat, or if there might be, totally or partly, other 

aspects behind each parties’ opinion concerning a Swedish membership of Nato. 

The purpose of this essay is to be answered with help from the following research questions: 

1. What are the standpoint regarding the current Swedish security policy threat, focusing 

Russia, for the Social Democratic Party, the Moderate Party and the Sweden Democrats? 

2. In what extent are the Social Democratic Party, the Moderate Party and the Sweden 

Democrats standpoint regarding a Swedish Nato membership based on their point of 

view concerning the current Swedish security policy threat, focusing Russia? 

The theoretical framework of the essay is based on Allison & Zelikow´s rational choice model 

”The Rational Actor”. 

The material used, in order to answer these two questions, consists of party programs, motions 

from the Defense committee and interviews with defense representatives from each of the three 

parties. The answer to question number one indicates that the Moderate Party and the Social 

Democratic Party, to a large extent, describes a similar threat whilst the Sweden Democrats is 

slightly different because of their focus of the interstate military threat.  

Research question number two is answered by analyzing the answer of question number one 

through “The Rational Actor model”. The analyze shows that the Moderates is the party that, to 

the greatest extent, base their standpoint concerning a Swedish membership in Nato on their 

assumption of the current security policy threat, focusing Russia. The Sweden Democrats to a 

certain extent and the Social Democrats is the party that to the least extent base their standpoint 

concerning a Swedish Nato-membership on their assumptions of the Swedish security policy 

threat, focusing Russia. 

Some of the reasons behind the answer of question number two could partly depend on the fact 

that the Moderate Party is a historically traditional conservative party where questions 

concerning a strong defense and a clear approach to the western countries always has played an 

important role. 

The Social Democratic Party, on the other hand, has for a long time been in favor of a Swedish 

non-alignment policy, which entails them having invested a great deal of political capital in to 

this question. In terms of the Sweden Democrats, the author, notes that they do not have as firm 

standpoint as the other two parties have, concerning their views about the Swedish non-

alignment policy. Due to this fact it is not all together out of question that the Sweden Democrats 

would support either a Swedish membership of Nato or a continued Swedish non-alignment 

policy, in exchange for influence in other political polices that would have higher priority for the 

party. 

Key words: Security Policy, Russia, Nato, The Moderate Party, The Social Democratic Party, 

The Sweden Democrats 
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1 Synen på ett svenskt Nato-medlemskap 

I detta kapitel ges initialt en inledande beskrivning samt problematisering av 

uppsatsens ämne. Därefter följer uppsatsens syfte och frågeställning, följt av en 

redogörelse för uppsatsens aktuella avgränsningar samt operationalisering. Sist i 

kapitlet finner läsaren diskussioner om såväl uppsatsens material & källkritik samt 

validitet & reliabilitet. Kapitlet rundas sedermera av med en redogörelse för delar 

av den befintliga forskningen inom uppsatsens ämnesval. 

1.1 Inledning 

Sverige har en lång tradition av fred och alliansfrihet. För många svenskar har devisen 

alliansfrihet i fred syftandes till neutralitet i krig länge varit en självklar hållning. Sverige 

lyckades som alliansfri nation också hålla sig utanför 1900-talets två världskrig. När 

försvarsalliansen Nato bildades 1949 valde Sverige, till skillnad från våra grannländer Norge 

och Danmark, att stå utanför denna. Sverige kom under hela kalla kriget att hålla fast vid en 

officiell alliansfri policy grundat på ett starkt invasionsförsvar. Inofficiellt fördes dock samtal 

med västmakterna om att Sverige i händelse av krig skulle erhålla militär hjälp, vilket vid 

behov även skulle kunna ske med hjälp av kärnvapen. Dessa utfästelser var det dock få 

utanför den högsta svenska statsledningen som kände till (Regeringen 1994; Regeringen 

2001). 

En viktig ingrediens inom svensk säkerhetspolitik har sedan kalla krigets dagar varit att 

eftersöka en bred inrikespolitisk enighet. Säkerhetspolitiken skulle på så sätt vara stabil och 

inte innehålla några tvära kast. Denna breda politiska enighet eftersträvas i försvarsfrågor än 

idag (Säkerhetspolitik 2014). 

I Sverige har neutraliteten traditionellt åtnjutit ett starkt folkligt stöd. Utanför Sverige har 

dock synen på neutrala stater skiftat. Vissa bedömare menar att de neutrala staterna under det 

kalla krigets bipolära världsuppdelning till viss del utgjorde en balanserande faktor. De 

fungerade som brobyggare mellan de båda stormaktsblocken. De neutrala länderna i Europa 

verkade således som stabilisatorer i sitt närområde. Detta kunde bl.a. få till följd att 

konfliktzonerna mellan stormaktsblocken begränsades.  



Magisteruppsats Statskunskap 

Karlstad Universitet: SVAD05 

Daniel Bele 

 

2 

 

Andra hävdar att de neutrala länderna agerat omoraliskt och själviskt. De gånger 

neutralitetspolitiken väl ställts på sin spets har många neutrala länder vikit sig för den för 

tillfället starkaste parten. Exempel på detta är t.ex. Sveriges eftergifter till Nazi-Tyskland 

under den s.k. midsommarkrisen 1941 (Agius 2011: 373-374). 

I och med kalla krigets slut förändrades dock omvärldsläget radikalt. Nyttan av 

neutralitetspolitiken blev ifrågasatt, detta då den bipolära värld som till stor del utgjort en 

förutsättning för neutralitetspolitiken nu var borta (Agius 2011: 370). För svensk del blev den 

springande punkten hur Sverige skulle anpassa sig till det nya Europa (Säkerhetspolitik 2014).  

Svaret på detta kom inledningsvis 1992 då Sverige undertecknade EES- avtalet vilket följdes 

upp av ett fullvärdigt EU medlemskap från och med 1 januari 1995 (Regeringen 2013a). I och 

med detta bröt Sverige med den tidigare officiellt strikta neutralitetspolitiken. Därefter har 

Sverige inom ramen för såväl EU som Nato bidragit med trupp till ett flertal internationella 

övningar samt insatser. 

Sedan 2002 har Sveriges officiella linje varit enkom militär alliansfrihet, den tidigare 

neutralitetsförklaringen har tonats ned. Denna linje förstärktes ytterligare när Sverige i och 

med Lissabonfördraget förband sig till EUs solidaritetsklausul som slår fast att EUs 

medlemsländer skall bistå varandra vid bl.a. terroristattacker samt naturkatastrofer 

(Säkerhetspolitik 2014). Sverige valde 2009 att ensidigt ytterligare förstärka EUs 

solidaritetsklausul genom att deklarera en egen. Den svenska solidaritetsförklaringen slår fast 

att: 

Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en katastrof eller ett angrepp skulle drabba ett annat 

medlemsland eller nordiskt land. Sverige förväntar sig också att dessa länder ska handla på samma sätt om 

Sverige drabbas. Sverige ska därför kunna såväl ge som ta emot militärt stöd (Regeringen 2013b).  

Efter en tid av relativt säkerhetspolitiskt lugn står Sverige och Europa återigen inför stora 

säkerhetspolitiska omvälvningar.  

I Europa med omnejd råder idag ett mer komplext och svårförutsägbart säkerhetspolitiskt läge 

än på länge (Regeringen 2014a). Demokratiförhoppningarna för Mellanöstern efter den 

arabiska våren har bytts ut mot en region i sönderfall, med mer eller mindre fritt spelrum för 

terroristgrupper och våldsbejakande extremister. Detta påverkar i högsta grad Europa med 

bl.a. ett ökat terrorhot till följd.  

I Sveriges direkta närområde ser vi också en ökad osäkerhet med ett allt mer auktoritärt 

Ryssland som bl.a. uppvisat att landet är beredd att bryta mot såväl folkrätten som ingångna 
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avtal, samt att riskera omfattande ekonomiska sanktioner i sin strävan efter ökat inflytande. 

Ytterligare har Ryssland, genom sitt agerande i bl.a. Ukraina visat att landet är kapabelt och 

behärskar förmågan att framgångsrikt blanda militära maktmedel med en bred palett av andra 

påtryckningsmedel (Regeringen 2014a). Det är dock inte bara Ukraina som påverkats av 

Ryssland, även Nato-länderna i Baltikum har fått ta emot direkta hot från rysk sida (SVT 

2015).   

Likaså har Sverige under de senaste åren fått uppleva en kraftig ökning av vad som framstår 

som ryska provokationer. Detta aktualiserades tydligt i och med den s.k. ”ryska påsken” 2013 

då ryskt bombflyg övade i direkt anslutning till svenskt närområde.  

Det försämrade säkerhetspolitiska läget har i kombination med ÖB Sverker Göranssons 

deklaration om att Sverige enbart klarar av att försvara sig mot ett begränsat militärt angrepp 

under maximalt en vecka, bidragit till en ökad svensk försvarsdebatt. I denna försvarsdebatt 

har frågan rörande ett svenskt Nato-medlemskap hamnat högt på dagordningen. 

1.2 Problematisering 

I oktober 2014 avger den då nytillträdda Socialdemokratiska statsministern Stefan Löfven sin 

regeringsförklaring. Där slår han fast att ”den svenska militära alliansfriheten tjänar alltjämt 

vårt land väl”, Sverige kommer således inte att söka Nato-medlemskap under den kommande 

mandatperioden (Regeringen 2014b).  

Några månader senare tillträder Anna Kinberg Bathra som ny moderat partiledare. Bland det 

första löftet hon ger är att Moderaterna under hennes ledning aktivt kommer att verka för en 

Nato-utredning samt för en svensk Nato-anslutning (Eriksson 2015).  

Den Socialdemokratiska försvarsministern Peter Hultqvist har dock redan klargjort sin syn på 

en Nato-utredning. Hultqvist menar att han personligen i sak inte motsätter sig att ett svenskt 

Nato-medlemskap utreds. Däremot menar Hultqvist att en sådan utredning kommer att vara 

meningslös, detta då Socialdemokraternas nej till ett svenskt Nato-medlemskap kommer att 

stå fast oavsett utredningens resultat (Neretknies 2014: 144). 

Samtidigt deklarerar Sveriges tredje största parti, Sverigedemokraterna att det försämrade 

säkerhetspolitiska läget kräver en svensk-finsk militärallians (Motion 2014/15:1128).  

Innan frågan angående ett svenskt Nato-medlemskap ens är utredd presenterar således 

Sveriges tre största politiska partier separata lösningar på det säkerhetspolitiska läget. 
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Dessa ståndpunkter speglar såväl vitaliteten som polariseringen inom dagens svenska 

inrikespolitiska försvarsdebatt.  

Det faktum att Sverige inte varit i krig på över 200 år torde dock göra att vårt val som militärt 

alliansfri nation är svår att ifrågasätta. Eller är det så att den nya tidens säkerhetspolitiska 

utmaningar kräver nya lösningar? Detta är en fråga som Sveriges tre största politiska partier 

har fundamentalt olika uppfattningar om.  

Men vad är det egentligen som ligger bakom de så vitt skilda uppfattningarna, och hur skall 

man tolka den skilda synen på ett svenskt Nato-medlemskap? Bottnar de skilda åsikterna 

kring den svenska militära alliansfrihetens vara eller icke vara i en åtskild säkerhetspolitisk 

omvärldsbild, eller finns det helt eller delvis andra förklaringsfaktorer?   

1.3 Syfte & Forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att undersöka samband mellan upplevd säkerhetspolitisk hotbild 

och syn på säkerhetspolitisk lösning. Genom att studera Sveriges tre största politiska partiers 

upplevda syn på Sveriges säkerhetspolitiska hotbild samt deras syn på ett svenskt Nato-

medlemskap, öppnas möjligheten att dra slutsatser angående huruvida synen på ett svenskt 

Nato-medlemskap baseras på en reell upplevd säkerhetspolitisk hotbild eller om det, helt eller 

delvis, är andra aspekter som kan tänkas ligga bakom en bestämd uppfattning i synen på ett 

svenskt Nato-medlemskap.  

Förhoppningen med denna uppsats är att den skall bidra till att klara ut delar av de 

bakomliggande orsakerna till de stora skillnaderna som finns, bland Sveriges tre största 

politiska partier, kring synen på ett svenskt Nato-medlemskap. 

Uppsatsens syfte besvaras med hjälp av följande forskningsfrågor: 

1. Vilken säkerhetspolitisk hotbild för Sverige, med fokus på Ryssland, tecknas av 

Socialdemokraterna, Moderaterna samt Sverigedemokraterna? 

2. I vilken utsträckning baserar Socialdemokraterna, Moderaterna samt 

Sverigedemokraterna sin ståndpunkt rörande ett svenskt Nato-medlemskap på deras 

syn av Sveriges säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland?  



Magisteruppsats Statskunskap 

Karlstad Universitet: SVAD05 

Daniel Bele 

 

5 

 

1.4 Avgränsning & Förtydligande 

1.4.1 Avgränsning i tid 

Denna uppsats avgränsar sig i tid till att behandla perioden 2009 till 2014. Detta grundar sig i 

en strävan efter att ha ett så brett och fylligt tidsmässigt underlag som möjligt, samtidigt som 

det med hänsyn till uppsatsens givna ramverk ej får bli för omfattande. Med detta i åtanke 

anser författaren att denna avgränsning i tid är realistisk. Dessa år har också varit händelserika 

år för såväl Sverige, Ryssland samt Nato. Sverige har under denna tidsperiod successivt knutit 

närmare band gentemot Nato, detta bla genom undertecknandet av ett s.k. ”Host nation 

support” avtal (Regeringen 2014c).  

Ryssland har under denna tidsperiod successivt tagit steg från demokrati mot en mer 

auktoritär inriktning, detta särskilt efter Putins återinstallation som president 2012 (Jonson, 

Persson & Vendil Pallin 2014: 8-9). Vidare har Ryssland under denna tid visat sig allt mer 

aggressivt. 2009 hade Ryssland relativt nyligen avslutat en väpnad konflikt mot Georgien och 

under 2014 ockuperade och annekterade Ryssland Krim-halvön (Jonson et al. 2014: 46).   

Vad gäller Nato har organisationen antagit ett nytt strategiskt koncept under den studerande 

tidsperioden. I detta koncept utvidgar Nato rätten för medlemsländerna att begära kollektivt 

militärt skydd. Från att tidigare enbart ha gällt då ett medlemsland blev utsatt för ”väpnat 

angrepp” så gäller det nu även vid enbart ett ”angrepp”. Detta gör att Nato tar höjd för de s.k. 

”nya tidens hot”, vilket kan bestå av allt från dataintrång till terroristhandlingar (Regeringen 

2013c). 

Detta sammantaget gör att de tre största riksdagspartiernas syn på Sveriges säkerhetspolitiska 

hotbild under denna händelserika tidsperiod blir relevant och intressant att studera. 

1.4.2 Avgränsning i rum 

Den rumsmässiga avgränsningen baseras på den säkerhetspolitiska hotbilden med ett särskilt 

fokus på Ryssland. Därutöver begränsar sig arbetet materialmässigt till att studera tre olika 

typer av material. Initialt är det primärmaterial grundat på partiprogram från Sveriges 

riksdagspartier samt motioner från försvarsutskottet. Därutöver är det också intervjuer av 

försvarsföreträdare hos respektive parti, genomförda av försvarsbloggaren Carl Bergqvist, 

alias ”Wiseman”. 

Anledningen till att ett särskilt fokus ligger på Ryssland beror på att detta land utgör Sveriges 

största och mäktigaste grannland. Synen på ett svenskt Nato-medlemskap och åsikter kring en 
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svensk militär alliansfrihet är ofta väldigt tätt sammanlänkande med synen på Ryssland och i 

vilken utsträckning landet utgör ett hot gentemot Sverige och svenska intressen. Således är 

respektive partis tecknade bild av Ryssland av ytterst stort intresse när man söker efter 

bakomliggande faktorer rörande ståndpunkten beträffande ett svenskt Nato-medlemskap. 

1.4.3 Förtydligande 

Gällande denna studies problemmässiga antagande är författaren medveten om att respektive 

aktörs förordade säkerhetspolitiska lösning baseras antingen på upplevd säkerhetspolitiskt 

hotbild och/eller på, en eller flera, andra parametrar. Dessa andra parametrar kan bestå av t.ex. 

ideologisk hemvist, en vilja att vinna val och/eller socialt anseende samt eventuella inrikes- 

och utrikespolitiska skäl.  

Därutöver kan förordad säkerhetspolitisk lösning utgöras av en rad andra alternativ än enbart 

frågan rörande ett svenskt Nato-medlemskap. Denna studie väljer dock att ta avstamp i 

problematiken kring ett svenskt Nato- medlemskap och huruvida respektive aktörs 

ståndpunkt, angående detta, baseras på en upplevd säkerhetspolitisk hotbild, med fokus på 

Ryssland, eller om det är helt eller delvis andra parametrar som styr åsikterna i denna fråga. 

Anledningen till valet att studera just Moderaterna, Socialdemokraterna samt 

Sverigedemokraterna är att dessa partier utgör de tre största i Sveriges riksdag 

(Valmyndigheten 2014). Detta gör att dessa partier tillsammans representerar majoriteten av 

de svenska väljarna.  

Moderaterna är Sveriges andra största politiska parti och utgör det största partiet inom 

allianssamarbetet. I egenskap av största alliansparti har Moderaterna innehaft de tyngsta 

ministerposterna, inklusive utrikes- samt försvarsministerposten, inom de två 

alliansregeringar som styrt Sverige från 2006 till 2014. Detta gör Moderaterna till en 

inflytelserik aktör inom svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Moderaternas uppfattning i olika 

sakfrågor påverkar också starkt de övriga tre allianspartierna. 

Socialdemokraterna är Sveriges största parti och har så varit under lång tid. Partiet sitter idag i 

regeringsställning tillsammans med Miljöpartiet. I denna regeringskonstellation innehar 

Socialdemokraterna såväl statsminister, utrikesminister, försvarsminister samt finansminister 

ämbetet. Sammantaget gör detta Socialdemokraterna till en stark politisk kraft som påverkar 

stora delar av den förda svenska försvars- och säkerhetspolitiken. 
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Rörande Sverigedemokraterna kontrasterar detta parti mot de två övriga. I relation till 

Moderaterna och Socialdemokraterna som är två etablerade politiska partier med en historia 

av långvarigt politisk inflytande i Sverige utgör Sverigedemokraterna en helt ny politisk kraft. 

Sverigedemokraterna har dock på rekordtid vuxit sig starkt. I valet 2014 blev 

Sverigedemokraterna Sveriges tredje största parti. Sverigedemokraterna är en politisk aktör 

som varken är knuten till alliansblocket eller till den rödgröna sidan. I egenskap av att utgöra 

Sveriges tredje största parti tillsammans med det faktum att partiet är en obunden politisk 

aktör, med avsaknad av ett långt parlamentariskt politiskt arv att ta hänsyn till, gör att partiets 

åsikt blir intressant att studera. 

 Då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen först 2010 kommer således det studerade 

materialet som berör Sverigedemokraterna att vara från 2010 och framåt. Detta påverkar dock 

enbart materialet som är hämtat från försvarsutskottet. Författaren anser dock att detta inte på 

något sätt inverkar på denna studies resultat avseende Sverigedemokraterna. Detta då partiet 

under sin tid i riksdagen varit en av de allra flitigaste producenter av motioner som berör 

denna uppsats ämnesval. Således finns det gott om material för att kunna bilda sig en 

uppfattning om Sverigedemokraternas ståndpunkt.  

Uppsatsens teoretiska modell ”The Rational Actor model” förutsätter att det finns ett klart 

formulerat mål för de undersökta aktörerna att förhålla sig till i syfte att fatta bästa möjliga 

beslut. I denna uppsats formuleras det övergripande målet aktörerna söker nyttomaximera 

som ”ökad säkerhet för Sverige”. Detta baseras på Sveriges säkerhetspolitiska mål så som de 

anges i regeringens proposition ”Ett användbart försvar” som överlämnades till riksdagen 

2009. Detta säkerhetspolitiska mål åtnjuter ett brett parlamentariskt stöd och har, i såväl 

motioner som av den statliga myndigheten MSB, återförsäkrats ett antal gånger under 

perioden för uppsatsens tidsmässiga avgränsning (Regeringen 2009; Riksdagen 2012; MSB 

2013).  

Som påtalats tidigare, under innevarande rubrik, är författaren medveten om att det vid ett 

politiskt beslutsfattande rörande exempelvis ett svenskt Nato-medlemskap finns betydligt fler 

parametrar att ta hänsyn till än enbart den rent säkerhetsmässiga aspekten. Då denna uppsats 

dock inte studerar det politiska beslutsfattandet utan enbart huruvida respektive politisk aktörs 

ståndpunkt i Nato-frågan bygger på en reell säkerhetspolitisk hotbild anser författaren att detta 

säkerhetspolitiska mål utgör en bra utgångspunkt.  
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Uppsatsens definition av begreppet säkerhet utgörs av ”frihet från hot” (Jönsson, Elgström & 

Jerneck 1992: 77). En mer detaljerad beskrivning rörande definitionen av uppsatsens centrala 

begrepp ges under rubrik 3.3. 

Termen ”författaren” används, om inget annat påpekas, till att beskriva uppsatsförfattarens 

personliga ställningstaganden och synpunkter.   

1.5 Operationalisering 

Denna uppsats är indelad i två steg. Det inledande steget utgörs av kapitel ett till tre. Dessa 

kapitel behandlar och motiverar bl.a. uppsatsens frågeställningar samt val av teori och metod. 

Syftet med de inledande tre kapitlen är att ge läsaren en uppfattning om arbetets uppbyggnad. 

Författarens förhoppning är att dessa inledande kapitel skall underlätta för läsaren att ta till sig 

och förstå uppsatsens nästkommande steg. 

Steg två består av kapitel fyra och fem. Kapitel fyra behandlar uppsatsens empiriska 

undersökning. Kapitel fem redogör för svaren på uppsatsens två frågeställningar. Därutöver 

innehåller kapitel fem även uppsatsens avslutande diskussion, reflektion samt förslag till 

vidare forskning. 

För att söka klarhet i uppsatsens två forskningsfrågor kommer tre olika typer av material att 

användas. Initialt kommer respektive aktörs partiprogram att studeras. Detta material är dock 

behäftat med en viss problematik.  

Denna problematik består av att partiprogram till stora delar är utsagor som är väldigt 

ideologiska till sin utformning. Partiprogrammen målar i regel upp en bild av respektive partis 

idealsamhälle. När det dock kommer till verkligt politiskt beslutsfattande, där förhandling och 

kompromisser krävs, utgör partiprogram och liknande skrifter mest ett diskussionsunderlag 

som många gånger har ett relativt svagt inflytande på det aktuella beslutet. Därutöver är 

partiprogrammen ofta författade med ett antal års mellanrum vilket bidrar till att de inte alltid 

är helt uppdaterade efter rådande omvärldsläge. 

I syfte att fånga en bredare och mer samtida bild av respektive partis syn på Sveriges 

säkerhetspolitiska hotbild kontra deras förslag på säkerhetspolitisk lösning anser således 

författaren att partiprogrammen bör kompletteras med ytterligare material. 
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Följaktligen kommer därför även motioner från försvarsutskottet att studeras. Detta i syfte att 

skapa en bild av hur partiföreträdare för respektive parti, i sitt vardagsarbete, beskriver 

Sveriges säkerhetspolitiska hotbild med fokus på Ryssland.  

En motion utgörs i grunden av ett förslag till riksdagen från en eller flera ledamöter. Det är 

dock viktigt att tydliggöra skillnaden mellan olika typer av motioner då dessa likväl kan 

representera individuella åsikter som den officiella partilinjen. I stort finns tre olika typer av 

motioner, dessa är partimotioner, kommittémotioner samt enskilda motioner. En partimotion 

är i regel undertecknad av en partiledare och/eller partiets gruppledare i riksdagen. En 

kommittémotion är framlagd och undertecknad av partiets ledarmöten i ett utskott medan en 

enskild motion är lagd av en enskild ledamot (Riksdagen 2015).  

I detta arbete utgörs alla studerade motioner av kommittémotioner, utom Isabella Jernbecks 

(Moderaterna) motion från 2010 som är att betrakta som en enskild motion. Samtliga 

motioner, inklusive Jernbecks, tolkar dock författaren som ett uttryck för respektive partis 

officiella ståndpunkt. Detta då förslagen och resonemanget som förs i dem ligger i linje med 

vad som framförs i såväl respektive partiprogram samt i de valguides intervjuer som nyttjas i 

detta arbete. Vidare är alla motioner, undantaget Jernbecks, undertecknade av respektive 

partis företrädare i försvarsfrågor. Mot bakgrund av detta bedömer således författaren att de 

motioner som studeras i detta arbete återspeglar respektive partis officiella linje.  

I syfte att få ett ännu bredare perspektiv kommer även en tredje typ av material att nyttjas. 

Detta material består av intervjuer gjorda av försvarsbloggaren Carl Bergqvist, alias 

”Wiseman”. Bergqvist har i sin blogg ”Wiseman´s Wisdoms” inför valet 2010 samt 2014 

sammanställt två ”valguider” där han intervjuat försvarsrepresentanter för samtliga tre partier 

som berörs i denna uppsats. Dessa intervjuer behandlar bl.a. respektive partis syn på Sveriges 

aktuella säkerhetspolitiska hotbild. 

Med hjälp av dessa tre olika typer av material anser sig författaren ha möjlighet att på ett 

tillförlitligt sätt kunna besvara denna uppsats två forskningsfrågor. 

Under genomförandet av den textanalys som ligger till grund för att extrahera respektive 

aktörs uppfattning av Sveriges säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland kommer 

nedanstående frågor att ligga till grund. 

 Vad anses utgöra ett säkerhetspolitisk hot gentemot Sverige? 
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 Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

 Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

När respektive aktörs syn på Sveriges säkerhetspolitiska hotbild med fokus på Ryssland är 

klarlagd innebär det att forskningsfråga nummer ett är besvarad. Svaret på denna första 

forskningsfråga kommer sedan, tillsammans med Allison & Zelikows (1999) teori om ”The 

Rational Actor”, att ligga till grund för besvarandet av forskningsfråga nummer två. 

I syfte att på ett enkelt sätt illustrera uppsatsens tillvägagångssätt följer nedanstående tabell. 

Tabell 1.1 

 

Socialdemokraterna 
 

Moderaterna 

 

Sverigedemokraterna 

 
Upplevd svensk 

säkerhetspolitisk hotbild: 
Upplevd svensk 

säkerhetspolitisk hotbild: 

Upplevd svensk säkerhetspolitisk 

hotbild: 
Synen på Ryssland: Synen på Ryssland: Synen på Ryssland: 

 

 
 

1.6 Material & Källkritik 

Den övervägande delen av det empiriska materialet utgörs av primärkällor i form av offentligt 

tryckt material som på olika sätt speglar respektive aktörs officiella åsikter. Hit hör 

Svaret på forskningsfråga ett analyseras med hjälp av "The 
rational  Actor model"  i syfte att klargöra huruvida de tre 
aktörernas åsikt rörande ett svenskt Nato-medlemskap baseras på 
deras syn på Sveriges säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på 
Ryssland. 

Ovanstående analys mynnar ut i besvaradandet av forskningsfråga 
två:

I vilken utsträckning baserar Socialdemokraterna, Moderaterna samt 
Sverigedemokraterna sin ståndpunkt rörande ett svenskt Nato-
medlemskap på deras syn av Sveriges säkerhetspolitiska hotbild, med 
fokus på Ryssland?
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partiprogram, regeringens hemsida samt motioner från försvarsutskottet. Således utgår 

författaren från att reliabiliteten i detta material är hög.  

Därutöver har även två intervjuserier nyttjats. Dessa är ”Valguide 2010” samt Valguide 

2014”. Dessa intervjuer har, inför riksdagsvalen 2010 och 2014, genomförts av den erkända 

försvarsbloggaren Carl Bergqvist alias Wiseman. Syftet med intervjuerna har varit att ge 

politiska partier en möjlighet att klargöra respektive ståndpunkt i ett antal försvars- och 

säkerhetspolitiska frågor. Intervjuerna har skett genom att Carl Bergqvist via e-post skickat 

frågorna till respondenterna vilka sedermera återsänt svaren. Dessa svar har därefter 

publicerats på bloggen ”Wiseman´s Wisdoms”. De politiska partier som deltog i dessa 

intervjuer var förutom samtliga riksdagspartier även Feministiskt Initiativ samt Piratpartiet. I 

denna uppsats nyttjas dock bara de intervjuer som genomfördes med representanter från 

Moderaterna, Socialdemokraterna samt Sverigedemokraterna. De personer som intervjuats är 

i samtliga fall, utom två, namngivna seniora försvarspolitiker från respektive parti. De två 

undantagen utgörs av intervjun av Socialdemokraternas representant i valguiden från 2014 

samt intervjun av Moderaternas representant i valguiden från 2010. I båda dessa fall finns det 

ingen information om vem eller vilka som representerat dessa partier i de aktuella 

intervjuerna.  Detta är olyckligt ur ett källkritiskt hänseende. Men pga. det faktum att denna 

blogg är så inflytelserik inom den svenska försvars-och säkerhetspolitiska debatten håller 

författaren det som mycket troligt att dessa intervjusvar kommer från officiella företrädare 

från respektive parti. Om så inte vore fallet hade de bägge partierna med största säkerhet 

agerat och fått intervjuerna borttagna från bloggen. 

Samtliga av dessa intervjuer är oredigerade. Detta borgar för att påverkansfaktorn från den 

som genomför intervjun, i det här fallet bloggaren Carl Bergqvist, bedöms vara liten. Icke 

desto mindre finns det en risk att vissa delar kan vara bortklippta eller på annat sätt 

manipulerade. Detta förefaller dock mindre troligt då denna blogg har högt renommé inom 

den svenska försvarsdiskursen.  

I syfte att säkerställa alla berörda källors trovärdighet har författaren genomgående låtit allt 

arbete med uppsatsens material genomsyrats av de fyra källkritiska principerna.  Dessa är 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud 2007: 314-323):   

 Äkthet, är källan nedskriven under den angivna tidens av angiven författare? 

 Oberoende, är källan trovärdig? 
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 Samtidighet, hur lång tid har det gått från händelsen som beskrivs i källan tills dessa 

att den nedtecknades? 

 Tendens, är texten en oförvanskad beskrivning eller utgör den en partsinlaga? 

1.7 Validitet & Reliabilitet 

Validiteten i det nyttjade materialet är svårbedömd, detta särskilt med tanke på att orsakerna 

kring vad som styr synen på säkerhetspolitisk lösning och därigenom indirekt ståndpunkterna 

i frågan om ett svenskt Nato-medlemskap är svårfångade och kan skifta över tid. I syfte att nå 

en så god validitet som möjligt har författaren i operationaliseringen strävat efter att 

säkerställa att det som skall mätas, faktiskt också är det som mäts samt att det mäts på rätt sätt 

(Esaiasson et al: 63). I strävan efter att säkerställa en god validitet har författaren 

genomgående använt samma frågor vid avkodningen av det material som ligger till grund för 

uppsatsens textanalys. På så sätt säkerställs största möjliga objektivitet. Vidare har författaren 

under rubrik 3.3 definierat uppsatsens centrala begrepp i syfte att på ett tydligt sätt förklara 

deras innebörd (Ekengren & Hinnfors 2012).  

Då huvuddelen av det empiriska materialet som ligger till grund för textanalysen baseras på 

offentligt tryck bedöms reliabiliteten som god. I syfte att ytterligare förstärka reliabiliteten har 

även intervjumaterial använts. Detta material hjälper författaren att bekräfta eller dementera 

huruvida slutsatserna som dragits av det offentligt tryckta materialet är att bedöma som 

tillförlitliga eller inte. 

1.8 Tidigare forskning 

Det finns en hel del forskning om såväl Sveriges säkerhetspolitiska situation, med eventuella 

hot och möjligheter, som för- och nackdelar med ett svenskt Nato-medlemskap. Nedan 

redogörs för delar av denna. 

Rörande Sveriges säkerhetspolitiska situation utgör de två antologierna ”På egen hand eller 

tillsammans? Sverige i det nya Europa” (Herolf & Huldt 2013) samt ” För Sveriges 

säkerhet” (Jepsson 2012) framstående verk.  

Dessa båda alster innehåller en bred analys av förutsättningarna för svensk säkerhet. Här 

diskuteras också situationen inom Sveriges försvarsmakt tillsammans med de stora strategiska 

säkerhetspolitiska vägval Sverige står inför. 

”På egen hand eller tillsammans? Sverige i det nya Europa.” diskuterar främst följderna av 

en fortsatt svensk alliansfrihet kontra följderna av ett uppgivande av densamma. Ingången i 
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detta verk består av att arenavis (armén, marinen samt flygvapnet) diskutera eventuella 

möjligheter och förtjänster som en fortsatt alliansfrihet respektive att överge denna linje skulle 

innebära för svensk del. Vidare diskuteras också Natos och EUs framtida roll samt i vilken 

riktning organisationerna bedöms utvecklas. Detta verk blir intressant främst utifrån aspekten 

att Sveriges roll som alliansfri nation kontra Nato-medlem diskuteras. Denna diskussion 

bidrar till en ökad förståelse för vikten av de ideologiska argument som styr delar av de 

studerade aktörernas syn på Sveriges säkerhetspolitiska hotbild samt lösningen av densamma. 

Hit hör bl.a. synen på det förväntade ökade transatlantiska inflytandet över Sverige i egenskap 

av Nato-medlem. Detta verk tar också upp problematiken som finns inom det nordiska 

försvarssamarbetet. Diskussionen rör främst det faktum att Danmark, Norge och Island i 

egenskap av Nato- medlemmar inte är lika ivriga på att fördjupa det nordiska samarbetet på 

samma sätt som Sverige och Finland är.  

”För Sveriges säkerhet” berör främst de omdaningar svenska försvaret genomfört samt 

genomför och hur detta påverkar Sveriges säkerhet. Detta verk ger även en bred analys av 

förutsättningarna för svensk säkerhet efter år 2014 genom att ställa sig frågan ”kan vi försvara 

oss?” Denna fråga besvaras genom att resonera kring den nya typen av säkerhetspolitiska hot 

kontra rådande militära förutsättningar och tillgängliga resurser.  

Till den forskning som mer explicit berör Sverige och dess eventuella medlemskap i Nato 

återfinns titlarna ” Nato för och emot” (Neretnieks 2014) samt ”Bevara alliansfriheten, Nej 

till Nato-medlemskap” (Björnsson & Hirdman 2014). Båda dessa titlar är i likhet med de två 

ovanstående också antologier. Den första titeln ”Nato för eller emot” behandlar olika aspekter 

av ett svenskt Nato-medlemskap. En rad olika debattörer och forskare får komma till tals, 

såväl Nato-förespråkare som motståndare. Resonemanget i detta verk berör främst de 

säkerhetspolitiska aspekterna av ett svenskt Nato-medlemskap. De rent politiska 

följdverkningarna behandlas enbart ytligt. Trots att såväl Nato förespråkare- som motståndare 

får komma till tals genomsyras andemeningen i detta verk av att argumentera för ett svenskt 

Nato-medlemskap.  

I ”Bevara alliansfriheten, Nej till Nato-medlemskap” är det enbart Nato-motståndare som på 

olika grunder lyfter fram nackdelarna med ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap. Bland 

några av medförfattarna återfinns bl.a. framstående Socialdemokratiska politiker såsom Leif 

Pagrotsky samt Thage G Petterson. Denna bok genomsyras till stor del av det ideologiska 

motståndet som finns mot ett svenskt Nato-medlemskap. Ryssland beskrivs som en aktör, likt 
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Danmark, som Sverige under de senaste 800 åren haft ömsom vänliga relationer med och 

ömsom krig. Denna bok är ensidig till sin karaktär, icke desto mindre ger den en värdefull 

insikt i hur tunga socialdemokratiska företrädare resonerar kring den svenska militära 

alliansfriheten i allmänhet och ett svenskt Nato-medlemskap i synnerhet.  

Utgångspunkten i samtliga dessa verk, förutom ”Bevara alliansfriheten, Nej till Nato-

medlemskap” är att de tar avstamp ifrån hårda fakta så som militär numerär samt optimala 

militära system. De nationella politiska beslutsfattarna berörs ytterst lite.  Gällande ”Bevara 

alliansfriheten, Nej till Nato-medlemskap” tar detta verk avstamp i en politisk utgångspunkt 

främst sett utifrån ett ensidigt socialdemokratiskt perspektiv. Detta sammantaget gör att de 

breda tvärpolitiska nationella infallsvinklarna på de problem som diskuteras till stora delar 

uteblir. 

Här identifierar författaren ett tomrum som bör fyllas. I en demokrati av svenskt snitt fattas de 

säkerhetspolitiska besluten på politiska grunder. Förvisso finns alltid diverse sakkunniga 

experter att tillgå, men besluten fattas ytterst av politiker. I Sverige finns det också en vilja 

och ambition som gör gällande att beslut rörande försvars- och säkerhetspolitiska frågor skall 

fattas med bred majoritet i syfte att säkerställer en konsekvent säkerhetspolitiska hållning. 

Således utgör de nationella politiska partiernas syn på Sveriges säkerhetspolitiska hotbild 

något som är ytterst relevant vid denna typ av frågor.  

Då denna uppsats redogör för, och diskuterar, de tre största svenska politiska partiernas syn på 

svensk säkerhet samt deras förslag på säkerhetspolitisk lösning tydliggörs såväl den nationella 

politiska aspekten som den inbyggda komplexiteten rörande dessa typer av beslut. De 

ideologiska skiljelinjerna, som många gånger ter sig relativt vaga i den vardagliga politiska 

debatten, framträder här med klar tydlighet. Detta gör att denna uppsats blir relevant i relation 

till presenterad tidigare forskning. I tider av en partipolitisk samling i mitten på den politiska 

”höger-vänster” skalan positionerar sig således denna uppsats inom fältet där de nationella 

partiernas ideologiska hemvist återigen blir en viktig utgångspunkt.  
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2 Teori 

I detta kapitel förklaras uppsatsens teoretiska antaganden, därutöver förs 

en diskussion kring valet av aktuell teori. Kapitlet avslutas sedan med en 

redogörelse för delar av den kritik som framförs gentemot den för 

uppsatsen valda teorin. 

2.1 Rational Choice 

Rational choice teorin är en av efterkrigstidens mest frekvent använda teorier när det kommer 

till studier av internationella relationer (Carlsnaes, Risse & Simmons 2002 s 73). Rational 

choice gör gällande att den kan leverera universella förklaringar bakom såväl socialt, politisk 

som ekonomisk beteende (Zen 1998: 30). 

Rational choice är egentligen ett samlingsnamn för en rad olika modeller och angreppssätt 

som genom logik och rationellt tänkande söker finna de för ändamålen bästa 

handlingsalternativen. Rational choice nyttjas ofta inom ekonomiska studier men återfinns 

även inom statsvetenskapen. Den typ av Rational choice teori som främst nyttjas inom 

statskunskapen är den s.k. spelteorin. Denna går i huvudsak ut på att studera interaktionen 

mellan rationella aktörer. Spelteorin försöker på ett enkelt sätt beskriva samspelet mellan 

rationella aktörer, med snarlika intressen, när de ställs inför strategiska val. Aktörerna 

förutsätts handla rationellt i den mening att de i samspel med andra söker en 

nyttomaximering, d.v.s. aktörerna strävar efter att nå en för egen del så gynnsam position som 

möjligt (Hermansson 1990: 13-14). 

2.2 Analysmodell 

Inom internationell politik utgör staten ofta den centrala aktören. Således har intresset kring 

att studera stater och deras handlande traditionellt sett varit stort. Det finns ett stort antal 

teorier och modeller som förklarar staters handlande. Allt ifrån karisman hos olika staters 

ledare till slumpen samt det historiska arvet har lyfts fram som variabler som spelar in i staters 

beslutsfattande.  

Inom Rational choice skolan finns det ett flertal modeller som söker finna svar på hur olika 

aktörer bör agera inför strategiskt viktiga beslut. Ett av de viktigaste bidragen till detta utgörs 
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av de tre modellerna beskrivna av Allison & Zelikow (1999) i boken ”Essence of Decision, 

Explaining the Cuban Missile Crisis” (Hermansson 1990: 43).  

Allison och Zelikow utgår från att olika aktörers beslut fattas på grunder av vad som leder till 

största möjliga nyttomaximerande av deras uppsatta strategiska mål. Allison & Zelikow söker 

med sina modeller påvisa att aktörerna fattar sina beslut baserat på, för dem, rationella 

grunder vilket i denna kontext innebär en strävan efter största möjliga nyttomaximerande. 

Allison & Zelikow tar bl.a. upp Iraks invasion av Kuwait 1990 som ett exempel där Saddam 

Hussein genom kalkylerande av för- och nackdelar av en invasion till sist fattade beslutet att 

invadera Kuwait. Detta beslut fattade Saddam Hussein på basis av vad han ansåg som det 

mest nyttomaximerande beslutet han kunde fatta givet den information han för tidpunkten 

hade samt den situation Irak då befann sig i (Allison & Zelikow 1999: 13-14). 

Allison & Zelikow tar i boken upp och förklarar tre olika modeller som med utgångspunkt i 

olika former av rationellt handlande förklarar aktörers beteende. Allison & Zelikow menar att 

tolkningen som görs av ett händelseförlopp till stor del avgörs av vilken analysmodell som 

används. 

Detta påstående söker Allison & Zelikow bevisa genom att studera 1962 års Kubakris genom 

tre olika modeller. På så sätt belyser de olika bakomliggande förklaringsmekanismer till de 

beslut som berörda aktörer fattade under Kubakrisen. De tre modellerna åskådliggör olika 

aspekter av staters beslutsfattande. 

 I korthet går den första modellen, modell I ”The Rational Actor” ut på att varje beslut 

värderas på rationella grunder. I detta fall innebär det initialt att olika beslutsalternativ 

undersöks, därefter sker en konsekvensanalys vilket leder fram till val av handling. 

Beslutsfattarna utgörs av en homogen grupp som agerar i enlighet med att nyttomaximera ett 

på förhand uppsatt mål.  

Modell II, ”Organizational Behavior” lägger till ytterligare en variabel till beslutsprocessen. 

Denna modell ser beslutsfattarna som medlemmar i större organisationer som inordnar sitt 

beteende efter rutiner. Dessa rutiner är till sin karaktär i hög grad styrande varför dessa 

begränsar beslutsfattarnas handlingsalternativ. Alla olika organisationer antas inneha olika 

former av standardrutiner som styr deras handlande vid olika situationer. Detta skapar 

förutsägbarhet och tröghet samt försvårar för egna initiativ. Detta tillsammans utgör ofta ett 

hinder i strävan efter eget nyttomaximerande. 
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Slutligen är det modell III som benämns ”Governmental Politics”. Alla beslut ses som ett 

resultat av förhandlingar mellan olika byråkratiska delar inom den beslutsfattande kärnan. 

Varje byråkratisk del har sina individuella intressen och drivs av ett nyttomaximerande av 

dessa.  

Inom en stats militära styrkor kan detta t.ex. avspegla sig genom att konkurrerande vapenslag 

och/eller generaler agerar efter egna mål istället för att se till helhetens bästa. 

Dessa tre modeller utesluter inte varandra, snarare kompletterar de varandra genom att de 

belyser olika aspekter inom beslutsfattandet. Modellerna är främst framtagna i syfte att förstå 

beslutsfattandet inom internationell politik, detta hindrar dock inte modellerna från att 

appliceras även inom andra områden (Jönsson et al. 1992: 49-51). 

2.3 Modell I ”The Rational Actor” 

Denna uppsats tar avstamp i modell I som Allison & Zelikow (1999) valt att kalla ”The 

Rational Actor”, hädanefter enbart kallad modell I.  

Denna modell utgör ett redskap för att förstå utrikespolitik som handlingar av mer eller 

mindre samstämmiga beslutsfattare som genom logiska avväganden och beslut strävar efter 

att nå högsta möjliga nyttomaximerande för egen del. I modell I belyses den bredare 

kontexten i ett beslutsfattande. Modell I tar avstamp i att beslutsfattaren gör en kalkylerad 

avvägning som sedan ligger till grund för det fattade beslutet (Allison & Zelikow 1999: 4-5; 

Jönsson et al 1992: 51).   

I syfte att lyckosamt kunna applicera modell I krävs följande förutsättningar: (Allison & 

Zelikow 1999: 24) 

Tabell 2.1 

En aktör Beslutsfattaren utgörs av en enad aktör som 

agerar i enlighet med ett på förhand uppsatt 

mål. 

Problem En företagen handling baserad på ett upplevt 

dilemma eller problem. Potentiella hot eller 

möjligheter utgör ofta problemets bas. 

Ändamålsenlig handling som en konsekvens av 

ett rationellt val. 
Genom att skaffa sig en bild av problemet 

kommer aktören fram till ett rationellt 

handlingsalternativ. 
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Allison & Zelikow lyfter fram fem frågor att ställa sig vid en analys baserad på modell I. 

Dessa är (Allison & Zelikow 1999: 390): 

1. Vad identifierar aktören som potentiella hot eller möjligheter som gör att det aktuella 

beslutet måste fattas? 

2. Vad utgör aktörens övergripande målbild? 

3. Vilka handlingsalternativ står till aktörens förfogande? 

4. Vilka är konsekvenserna för varje handlingsalternativ? 

5. Vilket beslut fattar aktören utifrån gällande förutsättningar? 

2.3.1 Potentiella hot eller möjligheter 

Denna fråga besvaras i och med att Sveriges säkerhetspolitiska hotbild med fokus på Ryssland 

tas fram. Detta ger svar på vad respektive aktör ser som de främsta säkerhetspolitiska hoten 

mot Sverige, samt hur Sverige bör handla för att minimera dessa hot. 

2.3.2 Målbild 

Nationella intressen eller säkerhetsfrågor är de huvudsakliga kategorier stater formar sina 

strategiska mål efter. Statens vilja är att nyttomaximera sitt uppsatta mål. När ett besluts väl 

fattas är detta på basis av vilket alternativ som upplevs generera i högsta möjliga 

nyttomaximerandet av det uppsatta målet.  

I denna uppsats utgörs Sveriges säkerhetspolitiska mål av ”ökad säkerhet”. Således antas de 

politiska aktörerna agera efter att nyttomaximera detta begrepp i syfte att försäkra sig om att 

det utvalda alternativet leder till ett beslut som genererar högsta möjliga säkerhet för Sverige.  

2.3.3 Handlingsalternativ 

I syfte att kunna göra ett val måste det finnas alternativ. En aktör har således minst två 

alternativ att förhålla sig till. Alternativen utgör olika vägval för aktören att ta ställning till i 

förhållande till uppsatta mål.  

I denna uppsats kommer två handlingsalternativ att diskuteras. Dessa är huruvida Sverige 

antingen skall ansluta sig till militäralliansen Nato, eller fortsätta att stå utanför. 

Oavsett diskussioner och en strävan från samtliga studerade aktörer att i olika former utöka 

det nordiska försvarssamarbetet är idag en nordisk- eller en svensk/finsk militärallians inte ett 

troligt alternativ. Då flertalet av EUs medlemmar också är medlemmar i Nato utgör heller inte 
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en eventuell militärallians genom EU ett troligt alternativ. Således utgör ett Nato-medlemskap 

det, vid handen, enda seriösa alternativet till en fortsatt svensk militär alliansfrihet. 

2.3.4 Konsekvenser 

Med varje alternativ medföljer en rad konsekvenser. Beslutsfattarens jobb är att identifiera de 

konsekvenser som medför största möjliga nyttomaximerande avseende statens uppsatta mål. I 

denna uppsats sker detta steg genom att diskutera respektive aktörs syn på optimal 

säkerhetspolitisk lösning för Sverige. 

2.3.5 Beslut 

Efter att ovanstående steg är avslutade fattar aktören ett beslut som förväntas leda till det mest 

gynnsamma läget att uppnå sitt på förhand dikterade mål. Beslutet fattas på basis av vilka 

konsekvenser som anses optimera, eller inverka minst negativt, på det uppsatta målet. I denna 

uppsats återfinns här en sammanfattning till respektive aktörs motiv till vald säkerhetspolitisk 

åtgärd, samt författarens syn huruvida denna är fattat på basis av värdemaximerandet av en 

strävan efter ökad säkerhet för Sverige. 

2.4 Motiv till val av teori 

Valet att i denna studie nyttja en rational choice-baserad teori grundar sig i att rational choice 

är en bred, diskursöverskridande teori som genom sin relativa användarvänlighet är lätt för 

såväl läsaren som forskaren att förstå och ta till sig. Tekniken att genom ett succesivt 

värderande av ett antal parametrar möjliggöra ett logiskt, nyttomaximerande beslut på relativt 

komplexa frågor är något som enligt författaren kommer att få en allt större betydelse. Dagens 

komplexa omvärldsbild kräver snabba, men också genomtänkta beslut. Genom att erbjuda en 

modell som på ett enkelt sätt förser berörda beslutsfattare med verktyg för att på ett effektivt 

sätt komma fram till för egen del fördelaktiga beslut, kan antalet ad hoc fattade beslut 

minimeras. 

Det finns dock få modeller som är helt igenom tidseffektiva, användarvänliga och precisa. 

Varken rational choice teorin som helhet eller modell I är felfria. Detta diskuteras närmare 

under rubrik 2.5. Däremot utgör de en bra grund när man strävar efter att öka sitt 

kunskapsläge inom ett visst problem eller dilemma. Denna typ av rational choice baserade 

modeller lämpar sig väl till en stor mängd av undersökningar. Beroende på den aktuella 

forskarens mål och krav med sin studie kan denne på ett enkelt sätt lägga till eller dra ifrån 

antalet variabler inom tillämpad modell. Detta möjliggör för forskaren att laborera mellan å 
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ena sidan tidseffektivitet samt användarvänlighet eller på höga krav på precisa resultat, allt 

beroende på vad forskaren vill uppnå med sin studie. 

Bland de rational choice teorier som främst attraherar statsvetare utgör Allison & Zelikow s 

verk ”Essence of Decision” (1999) en milstolpe. De modeller som presenteras i detta verk 

åberopas ofta av andra författare och forskare i syfte att lyfta fram exempel på hur man på ett 

effektivt sätt kan nyttja rational choice teorin.  

Författaren anser dessutom att just Allison & Zelikows modell I till stor del lämpar sig väl för 

den typen av undersökning som är aktuell i denna uppsats. Genom att nyttja denna modell kan 

slutsatser dras rörande förhållandet mellan upplevd säkerhetspolitiskt hotbild och 

ståndpunkten beträffande ett svenskt Nato-medlemskap. Utkomsten av detta ger författaren 

möjligheter att diskutera huruvida ett ställningstagande i Nato-frågan baseras på ett reellt 

upplevt säkerhetspolitiskt hot eller om det är andra mekanismer som styr åsikterna i frågan. 

2.5 Teorikritik 

Det finns naturligtvis kritik såväl mot rational choice teorin som mot Allison & Zelikovs 

modeller. Rational choice teorin som gör gällande att den kan förklara såväl socialt, 

ekonomiskt samt politiskt beteende har fått ta emot kritik för att i allt för stor utsträckning 

sakna förmågan till empirisk koppling, samt att brista i sin omvärldtolkning. Teorin uppges 

ignorera vissa empiriska data och mer fokusera på det individuella beteendet hos 

beslutsfattare.  Detta förhållningssätt menar vissa kritiker gör att teorin missar att fånga upp 

den verkliga dynamiken som finns inom alla aktörsgrupper. Detta leder till att teorin helt eller 

delvis inte klarar av att generalisera kollektivt handlande vilket i sin tur leder till felaktiga 

slutsatser (Zey 1998: 30-32). 

Bland kritiker har även frågan ställts kring hur relevant det rationella beslutet verkligen är. 

Många gånger tenderar i högsta grad styrande faktorer såsom moral och känslor att förbises i 

det rationella tänkandet. Exempelvis är det nära förhållandet mellan Grekland, Serbien och 

Ryssland till stora delar baserat på historisk, religiös och kulturell samhörighet snarare än på 

rationella grunder. Detta gör att den typen av beslut som framträder efter nyttjandet av 

modeller likt de som Allison & Zelikov tagit fram fått kritik för att sakna egentlig 

verklighetsförankring.  

Ett exempel som lyfts fram för att belysa detta är Israel- Palestina konflikten. De allra flesta är 

överens om att det finns det en klar rationell lösning på konflikten Denna lösning innebär två 
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separata stater med ett delat Jerusalem. Likväl är ingen av parterna redo att acceptera detta, 

samtidigt fortgår konflikten och en fredlig lösning verkar vara långt borta (Smith, Hadfield & 

Dunne 2008: 102-103). 

Vad man dock, enligt författaren, bör ha i åtanke är att modeller likt denna av Allison & 

Zelikow enbart är ett, bland flera redskap inom utrikespolitiskt beslutsfattande. Dessa 

modeller genererar ett eller flera handlingsalternativ som är rimligt utifrån ett visst antal 

medräknade variabler. Ju fler variabler som adderas desto mer precist kommer resultatet att 

bli. Samtidigt blir undersökningen mer komplex att genomföra. Dessa typer av modeller med 

förhållandevis få variabler ger dock på ett relativt enkelt sätt en bra grundläggande kunskap 

inom det studerade problemet. Denna kunskap möjliggör sedan att gå vidare och gräva 

djupare i den aktuella frågan. Ett sätt att gå vidare kan vara att kombinera Allison & Zelikows 

tankar med andra former av modeller som belyser ytterligare aspekter inom beslutsprocessen 

för att på så sätt närma sig en så bred förståelse av en specifik fråga som möjligt. Således går 

det att se på Allison & Zelikows rational choice baserade modeller som att de utgör ett av 

flera användbara verktyg i den utrikespolitiska verktygslådan. I syfte att skapa en god grund 

för ett beslut kan Allison & Zelikows modeller således vara gångbara. När det dock kommer 

till att fatta ett avgörande utrikespolitiskt beslut, oavsett fråga, behövs även andra aspekter än 

de rent rationella vägas in. Hit hör bl.a. öppen och tyst diplomati som tillsammans med en 

förmåga att söka konsensus genom förhandling är några av de viktigaste verktygen vid såväl 

inrikes- som utrikespolitiska beslut.  Dessa två områden tenderar dock Allison & Zelikow till 

stora delar att utelämna.  

Då denna uppsats inte ämnar studera de faktiska politiska besluten upplever författaren att 

utelämnandet av dessa två områden inte medför någon avgörande inverkan på valet av 

arbetets teoretiska utgångspunkt. 
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3 Metod 

I detta kapitel motiveras och förklaras uppsatsens valda metodologi. 

Kapitlet avslutas med en begreppsdefinition, i syfte att förklara innebörden, 

av de i uppsatsen centrala begreppen säkerhetspolitik samt säkerhet. 

3.1 Oberoende & beroende variabel samt begreppet fallstudie 

I syfte att klargöra orsakssambanden i uppsatsens frågeställning presenteras nedanstående 

variabeltabell. 

Tabell 3.1 

 

Oberoende variabel 

 

Beroende variabel 

Vilken säkerhetspolitisk hotbild för Sverige, 

med fokus på Ryssland, tecknar de tre 

partipolitiska aktörerna? 

I vilken utsträckning baserar de tre 

partipolitiska aktörerna sin ståndpunkt 

rörande ett svenskt Nato-medlemskap på 

deras syn av Sveriges säkerhetspolitiska 

hotbild, med fokus på Ryssland? 
 

Enkelt uttryckt kan den oberoende variabeln förklaras som styrande över den beroende 

variabeln. Detta då variationer i den oberoende variabeln orsakar eller förklarar variationer i 

den beroende variabeln (Esaiasson et al 2007: 54-55). I detta fall är det den tecknade bilden av 

Sveriges säkerhetspolitiska hot, med fokus på Ryssland som avgör huruvida aktörernas 

ståndpunkt rörande ett svenskt Nato-medlemskap vilar på en reell upplevd säkerhetspolitisk 

hotbild eller inte. 

Denna uppsats genomförs som en traditionell fallstudie av teorikonsumerande art där 

respektive partipolitisk aktörs upplevda föreställning om Sveriges säkerhetspolitiska hotbild, 

med fokus på Ryssland utgör en separat del inom en och samma företeelse. De tre separata 

aktörerna befinner sig således inom samma kontext och utgör på så sätt en enskild del inom 

ett och samma fenomen. Detta fenomen utgörs av synen på Sveriges säkerhetspolitiska hot, 

med fokus på Ryssland kontra föreslagna åtgärder i syfte att maximera Sveriges säkerhet.  
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Naturligtvis kan det förekomma invändningar mot att kalla denna undersökning för en 

traditionell fallstudie. En möjlig invändning kan tänkas bestå av att de tre partipolitiska 

aktörerna kan anses utgöra tre enskilda fall.  

Då dessa dock verkar inom samma kontext menar författaren att de utgör en och samma 

analysenhet. Johansson & Tufte (2010: 57) beskriver detta när de påpekar att ”fallstudier 

behöver inte bara röra det isolerade fenomenet, utan även det sammanhang som det ingår i.” 

Mot bakgrund av detta anser författaren att det är fullt rimligt att använda sig av begreppet 

traditionell fallstudie i syfte att förklara vald forskningsstrategi för detta arbete. 

Den teorikonsumerande studien utmärks av att det är det enskilda fallet som står i centrum. 

Genom att sedan applicera en utvald teori eller förklaringsmodell kan forskaren dra slutsatser 

angående det specifika fallet (Esaiasson et al 2007: 42-43). 

3.2 Metod för bearbetning av material 

Metoden som används för bearbetning av uppsatsens material baseras på en kvalitativ 

textanalys med vissa komparativa inslag.  

Initialt kommer de tre olika typerna av material som ligger till grund för empirin att studeras 

separat genom en kvalitativ textanalys. Resultatet av detta kommer sedan, enskilt för varje 

aktör, att jämföras. På så sätt kommer respektive aktörs upplevda säkerhetspolitiska hotbild, 

med fokus på Ryssland att tecknas.  

Resultatet av detta ligger sedan till grund för att studera huruvida den upplevda 

säkerhetspolitiska hotbilden med fokus på Ryssland hänger ihop med ståndpunkt rörande 

svenskt medlemskap i Nato.    

Arbetets komparativa del kommer in när de politiska aktörernas bedömningar av Sveriges 

säkerhetspolitiska hot samt deras respektive förslag på lösning av detsamma diskuteras och 

jämföres gentemot varandra. 

Enkelt förklarat anses den komparativa metoden komma till sin rätt när texter skall jämföras i 

syfte att se vad som är likheter och/eller skillnader. I regel kan man jämföra vilka texter som 

helst men ofta får man ut mer av jämförelsen om texterna på något sätt hänger ihop. Genom 

att nogsamt studera de utvalda texternas sammanhang, språkbruk samt innehåll kan relevanta 

slutsatser dras kring texternas likheter och skillnader (Hellspong 2001: 78-81).  
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Textanalysen lämpar sig väl för studier av officiella dokument som t.ex. motioner samt övriga 

administrativa skrivelser. Ett alternativt tillvägagångsätt till att studera skriftliga dokument är 

att gå via intervjuer, andras eller egna. Styrkan med att analysera skriftliga dokument är dock 

att det går att reducera de förutfattade meningarna som kan påverka intervju metoden, från 

såväl reportern som från den intervjuade. Vetskapen om denna påverkansfaktor är viktig att 

ha med sig när man använder intervjuer (Halperin & Heath 2012: 318). 

I denna uppsats utgörs delar av det empiriska materialet av intervjuer gjorda av 

försvarsbloggaren Carl Bergqvist. Författaren har under studien av dessa beaktat vetskapen 

om påverkansfaktorn i intervjusammanhang.   

I motsats till den kvalitativa textanalysen finns den kvantitativa. Denna metod lämpar sig väl 

när man söker svar på frågor som t.ex. ”hur många” eller ”hur ofta”. Om målet med 

textanalysen varit att ta reda på hur många gånger begreppet Nato används i de studerade 

dokumenten hade således den kvantitativa textanalysen varit att föredra (Halperin & Heath 

2012: 319). 

De bägge metoderna skiljer sig även åt genom att de söker efter olika slutsatser. Där den 

kvalitativa metoden söker efter en rimlig och sannolik slutsats, söker den kvantitativa 

metoden efter en klar faktabaserad slutsats (Halperin & Heath 2012: 327). 

Slutsatserna av en text som studerats genom en kvalitativ metod kan ofta skilja sig åt. Detta då 

olika författare som analyserat samma text kan komma fram till olika slutsatser då de har 

tolkat texten på olika sätt. Fördelen med den kvalitativa metoden är dock att det går att finna 

innehållet i texten som ligger dolt under ytan, d.v.s. det som inte kommer fram genom att 

enbart fokusera på textens specifika ordval eller ofta återkommande begrepp (Esaiasson et al 

2007: 237). 

Tillvägagångssättet vid såväl en kvalitativ som kvantitativ innehållsanalys går genom fyra 

steg, dessa är (Halperin & Heath 2012: 320-322): 

1. Välj vilka texter som avses studeras.  

2. I vilket syfte studeras de utvalda texterna? 

3. Vilken del av texten skall studeras? 

4. Hur kommer kodningen av texten att gå till? 
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I syfte att säkerställa att uppsatsens utvalda texter studeras på ett så objektivt sätt som möjligt 

har författaren framställt ett antal frågor som ställs gentemot de studerade texterna. I denna 

uppsats söker författaren, som bekant efter de tre aktörernas syn på den svenska 

säkerhetspolitiska hotbilden, med särskilt fokus på Ryssland. Således baseras frågorna på 

denna uppsats definition av begreppet säkerhetspolitik. Genom att applicera de framtagna 

frågorna på uppsatsens empiriska material anser författaren att bilden av de tre aktörernas syn 

på den svenska säkerhetspolitiska hotbilden, med fokus på Ryssland kommer att träda fram. 

Frågorna författaren tagit fram är: 

 Vad anses utgöra ett säkerhetspolitisk hot gentemot Sverige? 

 Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

 Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

3.3 Begreppsdefinition 

Nedan definieras uppsatsens centrala begrepp. Genom att tillskriva dessa begrepp vissa 

egenskaper samt att sätta dem i en kontext tydliggörs vad som i denna uppsats avses med 

respektive begrepp.  

3.3.1 Säkerhetspolitik 

Generellt kan staters utrikespolitiska mål brytas ned till tre målkategorier dessa är, välfärds 

mål, ideologiska mål samt säkerhetspolitiska mål. Välfärds mål består kortfattat av att en stat 

strävar efter att höja sin välfärd och rikedom. Detta kan bl.a. ta sig uttryck i att en stat verkar 

för att förbättra landets företagsklimat samt att underlätta för handel och transaktioner med 

andra länder genom upprättandet av t.ex. allianser och frihandelsavtal. Detta bidrar i regel till 

att välfärden i regionen ökar vilket många gånger bygger stabilitet (Jönsson et al. 1992: 74-

75).  

De ideologiska målen innebär viljan att sprida sitt värdesystem. Drivkraften bakom detta är att 

öka inflytandet i omvärlden för att påverka länder och/eller regioner i en önskvärd riktning. 

För Sveriges del har de ideologiska målen ofta inneburit att sprida vår syn på demokrati och 

jämställdhet. Sveriges skäl bakom detta är att stabila demokratiska länder i regel ej är benägna 

till att starta krig eller på annat sätt skapa oro.  

De säkerhetspolitiska målen består generellt av att överleva som stat, vilket inkluderar 

territoriell integritet samt att respekt visas för landets gränser. Därutöver ingår också en stats 

autonomi. Detta innebär att en stat vill behålla sin inre och yttre handlingsfrihet även under ett 



Magisteruppsats Statskunskap 

Karlstad Universitet: SVAD05 

Daniel Bele 

 

26 

 

yttre hot. De säkerhetspolitiska målen består således inte enkom av att enbart överleva som 

stat. En stat strävar i regel också efter att vara fri från påtryckningsmedel samt att själv 

bestämma sitt vägval i såväl inrikes- som utrikesfrågor. Vanligtvis förknippas säkerhetspolitik 

med försvarspolitik, då dessa båda områden ligger väldigt nära varandra. Säkerhetspolitik 

rymmer dock fler områden än enbart försvarspolitik.  Begreppet säkerhetspolitik har blivit lite 

som ett samlingsbegrepp för en rad olika utrikespolitiska åtgärder ett land bedriver för att 

stärka sin ställning. Detta har gjort att säkerhetspolitiken har delats upp i en nationell- samt en 

internationell del. Den nationella delen präglas av åtgärder en stat vidtar för att minska sin 

sårbarhet. Hit hör t.ex. åtgärder som ett stärkt nationellt försvar, men det kan också utgöras av 

en satsning på självförsörjning inom essentiella områden.  

Den internationella delen av säkerhetspolitiken präglas av en stats strävan efter att reducera 

hoten mot dess säkerhet. Hit hör åtgärder som bl.a. innebär ett aktivt engagemang i 

organisationer som speglar landets intressen, som t.ex. FN.  

Utöver dessa två säkerhetspolitiska inriktningar finns också två typer av säkerhetspolitiska 

mål, de defensiva och offensiva.  

Tillfredsställda stater som Sverige och övriga Norden strävar efter att bevara ”status quo”, 

därför bedriver dessa stater en defensivt inriktad säkerhetspolitik. Denna typ av politik präglas 

av att kyla ned eventuella spänningar i närområdet och bevara stabiliteten. Denna politik kan 

bl.a. gestalta sig i att en stat är pådrivande i nedrustningsfrågor.  

Stater som anser sig utsatta, eller på andra sätt upplever sig hotade bedriver i regel en mer 

offensivt inriktad säkerhetspolitik. Denna politik kan bl.a. uttryckas genom krav på ökat 

inflytande i närområdet eller genom andra former av krav och påtryckningar som förs fram i 

preventivt syfte. Exempel på detta är bl.a. Israels ockupation av södra Libanon samt USA s 

Latinamerika-politik under President Reagan (Jönsson et al. 1992: 75-77).  

3.3.2 Säkerhet  

Ett av huvudmålen inom varje nations utrikespolitik är att värna den nationella säkerheten. 

Det finns dock många definitioner på begreppet nationell säkerhet. I vid mening kan sägas att 

det är upp till varje enskild aktör att själv avgöra sin definition av begreppet (Smith, Hadfield 

& Dunne 2008: 156). I begreppet värna ligger underförstått att det finns någon form av inre 

eller yttre hot som i detta fall en nation skall skyddas från. Med hot menas när en eller flera 
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aktörer besitter en kombination av vilja och kapacitet till att påverka en eller flera andra 

aktörer. 

I denna uppsats har författaren, som tidigare nämnts, valt att använda sig av en relativt spridd 

definition av begreppet säkerhet. Definitionen som används gör gällande att säkerhet innebär 

”frihet från hot” (Jönsson et al. 1992: 77). 

Hoten kan dock vara av olika slag beroende på typ av stat. En svag stat som utmärks av 

auktoritetsproblem kan uppleva den främsta hotbilden som intern, då det kan finnas 

rivaliserande politiska fraktioner eller större brottssyndikat som påverkar statsmakten. För en 

stark stat består snarare hotbilden av olika former av extern inblandning i statens inre 

angelägenheter.  

Traditionellt sett har stater med en extern hotbild i huvudsak två alternativ för att öka sin 

säkerhet. En stat kan rusta upp sina militära styrkor för att visa på en vilja och förmåga att stå 

emot yttre hot. Risken med detta är dock det s.k. säkerhetsdilemmat dvs. en rustningsspiral 

med omgivande länder vilken blir svår att stoppa och i förlängningen riskerar att spä på den 

externa hotbilden. Det andra alternativet är att bedriva en anpassningspolitik vilket innebär att 

en stat söker komma åt orsakerna till hoten mot dess säkerhet. Detta kan bl.a. göras genom att 

gå med i en militärallians, verka för en ökad internationell säkerhet och/eller genom att 

tillmötesgå större och aggressivare staters önskemål (Jönsson et al. 1992: 77-78). Risken med 

det sistnämnda är att påtryckningarna och kraven efterhand riskerar att öka vilket i så fall 

innebär att, eftergifterna till trots, den svagare statens position ytterligare försämrats.  

Idag är den generella synen på säkerhet ofta bred och omfattar således en rad olika potentiella 

hotbilder. Några av de vanligaste hotbilderna, bortsett från det mellanstatliga militära hotet är 

enligt Jönsson et al (1992) de politiska, ekonomiska, samhälleliga/sociala samt de ekologiska 

hoten. I dagens komplexa världsbild uppträder dock olika former av hot sällan enskilt, ofta 

hänger de ihop och bygger ömsesidigt på varandra.  

Med politiska hot menas de som berör staten, dess stabilitet samt sammanhållande idé. Medel 

för att anbringa dessa typer av hot kan röra sig om allt från politiska påtryckningar till 

understödjande av etniska konflikter och/eller ideologiska motståndsgrupper. Till denna 

kategori hör även terrorism och organiserad brottslighet. Syftet med dessa hot är traditionellt 

att destabilisera ett land eller att få till stånd en politisk förändring. Samhälleliga/sociala hot 

berör främst kultur och språk och rådande värdegrund. I vissa länder anses t.ex. USA utgöra 
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ett samhälleligt hot då den amerikanska kulturspridningen anses utmana traditionella värden. 

Till denna hotkategori räknas också dagens växande utanförskap med en tilltagande 

radikalisering som följd. 

Ekonomiska hot riktar sig mot tillgång till kapital, resurser och marknader, dess följder kan 

bl.a. bli massarbetslöshet samt avbrott i vitala ekonomiska flöden. Genom att hota dessa 

intressen undermineras en stats förmåga till ökad välfärd och inre kontroll.  

De ekologiska hoten innebär hot mot miljön och ett bevarat ekosystem. Dessa hot är globala 

och verkar över alla nationsgränser. Exempel på detta är klimatförändringar, pandemier samt 

kärnkraftsolyckor (Jönsson et al. 1992: 77-79). 

Riksdagens syn på Sveriges säkerhet fångas i de tre nedanstående punkterna, 

 Att värna befolkningens liv och hälsa,  

 Att värna samhällets funktionalitet 

 Att värna vår förmåga att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter” (Regeringen 2009; Riksdagen 2012; 

MSB 2013). 

Dessa punkter går att konkretisera genom att placera in dem i de olika hotkategorierna. 

”Att värna befolkningens liv och hälsa” tar avstamp i säkerhet från militära, politiska samt till 

viss del ekologiska hot. ”Att värna samhällets funktionalitet” är främst kopplat mot säkerhet 

från ekonomiska hot.  

”Att värna förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet 

och mänskliga fri-och rättigheter” är kopplat gentemot samhälleliga/sociala- samt politiska 

hot  

Då syftet med denna uppsats utgörs av att studera samband mellan upplevd säkerhetspolitisk 

hotbild och syn på säkerhetspolitisk lösning, kommer begreppet säkerhet att tolkas som frihet 

från militära, politiska samt ekologiska hot. Bakgrunden till detta ligger i att Sveriges 

säkerhetspolitiska hotbild samt synen på lösning av densamma i hög grad baseras på den 

ovanstående beskrivna punkten ”att värna befolkningens liv och hälsa”. Då denna punkt är en 

sammansättning av militära, politiska och ekologiska hot faller det sig naturligt att innebörden 

av begreppet säkerhet i denna uppsattas begränsas till att utgöras av frihet från just dessa tre 

olika typer av hot.  
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4 Empiri 

I detta fjärde kapitel behandlas uppsatsens empiri. Således återfinns inom detta 

kapitel en redogörelse, inom ramen för uppsatsens valda källor, rörande respektive 

aktörs uppfattning av Sveriges säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland. 

Initialt ges dock en kontextualiserande beskrivning av militäralliansen Nato, svensk 

neutralitetspolitik samt den politiska situationen i Ryssland. Denna beskrivning 

syftar till att underlätta för läsaren att ta till sig uppsatsens resultat samt avslutande 

diskussion som presenteras i kapitel fem.  

4.1 Nato 

De stora truppstyrkor som Sovjetunionen valde att behålla i Östeuropa efter andra 

världskrigets slut föranledde att ett antal västeuropeiska länder 1948, genom den s.k. 

Brysselöverenskommelsen, påbörjade ett säkerhetspolitiskt och militärt samarbete. Detta 

samarbete mynnade i april 1949 ut i undertecknandet av ”North Atlantic Treaty”. Detta avtal 

innebar att länderna från Brysselöverenskommelsen tillsammans med ytterligare ett antal 

västeuropeiska länder samt USA och Kanada påtog sig ömsesidiga försvarsgarantier gentemot 

varandra, i och med detta var militäralliansen Nato ett faktum. Efter kalla krigets slut 

hamnade dock Nato i en identitetskris, då dess motpol Warszawapakten nu var upplöst. Detta 

ledde till att Nato nu behövde finna ett nytt existensberättigande. Detta fann Nato i att ta sig 

an de osäkerheter och konflikter som Europa stod inför i och med murens fall och den 

efterkommande nya världsordningen. Nato har sedan dess spelat en nyckelroll såväl i f.d. 

Jugoslavien som i Afghanistan. Ofta har Nato agerat i egenskap av FNs förlängda arm då ett 

flertal Nato insatser baserats på ett FN mandat. Sedan kalla krigets slut har Nato utvidgats och 

har idag 28 medlemsländer. Av dessa är 22 också medlemmar i EU, detta gör att ca 95 % av 

EUs befolkning bor i ett Natoland. Därutöver har Nato ett antal samarbetsländer, bl.a. 

Sverige, som deltar i dess program ”Partnerskap för fred” (Pff).  

Nato är en mellanstatlig organisation där alla medlemsländer har vetorätt, således vilar alla 

beslut på konsensusprincipen. Nato har aviserat att alla europeiska länder har möjlighet att bli 

medlem i organisationen, detta gäller dock så länge landet i fråga lever upp till Natos 

intagningskrav. Initialt omfattas dessa krav av att kandidatlandet är en demokrati. Därutöver 

skall potentiella medlemsländer också vara villiga att ingå i det ömsesidig kollektiva försvaret 
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av Natos medlemmar samt att i övrigt bidra till en gemensam stabilitet och säkerhet. Nato 

rekommenderar att dess medlemsländer lägger minst 2 % av BNP på försvarsutgifter. Det är 

dock enbart ett fåtal medlemsländer som idag kommer upp till denna nivå. Sverige satsade 

2014 ca 1,2 % av BNP på försvaret (Neretnieks, red. 2014: 1-3; SIPRI 2015; Regeringen 

2013b). 

Enligt Natos nuvarande strategiska koncept, som antogs 2010 och gäller fram till 2020, utgörs 

dess huvuduppgift fortfarande av att gemensamt försvara dess medlemsländer från ett 

eventuellt angrepp. Den tidigare termen som användes var ”väpnat angrepp”, detta begrepp är 

numera utbytt mot enbart ”angrepp” (Regeringen 2013c).  

En del av anledningen till denna omdefinition ligger i att den bedömda risken för att ett 

medlemsland skulle bli militärt angripet bedöms som minimal. Mot bakgrund av detta vill 

Nato poängtera att organisationen numera även tar höjd för en rad nya hotbilder såsom t.ex. 

eventuell spridning av massförstörelsevapen, terrorism samt cyberhot. Vidare påtalas också 

att instabilitet och konflikter utanför Natos gränser kan utgöra ett hot mot dess medlemmar. 

Således skall Nato fokusera på att arbeta konfliktförebyggande, samt för en aktiv deeskalering 

av redan startade konflikter. Därutöver nämns också vikten av säkra internationella 

handelsvägar och kommunikationsflöden, då avbrott och/eller störningar av dessa kan få 

fatala konsekvenser. Kopplat till detta skall Nato även verka för energisäkerhet, i syfte att 

bygga upp en redundans kring kritisk infrastruktur, samt ett utökat skydd av vitala 

handelsflöden.  

Vidare påtalas att Natos övergripande mål är en kärnvapenfri värld, samt att den 

konventionella nedrustningen kontinuerligt skall fortgå. Detta skall ske succesivt genom en 

ökad transparens och ömsesidig kontroll. Nato förbehåller sig dock rätten att inneha 

kärnvapen så länge det finns andra aktörer i världen som också har tillgång till denna typ av 

vapen (Neretnieks, red. 2014: 5-8). 

Gällande kärnvapen har Nato förbundit sig att inte placera ut några sådana på eventuella nya 

medlemsländers territorium. Redan befintliga medlemsnationer har ett fritt val att göra 

huruvida de avser utgöra kärnvapenfria zoner eller inte. Nato som organisation innehar dock 

inga egna kärnvapen, de kärnvapen som Nato förfogar över tillhör Storbritannien, Frankrike 

och USA (Neretnieks, red. 2014: 140). 
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4.2 Kontextualiserande av Sveriges neutralitetspolitik 

Sveriges neutralitetspolitik kan spåras tillbaka till tidigt 1800-tal då den första Bernadotte 

Kungen, Karl XIV Johan lyckades hålla Sverige utanför Napoleonkrigens efterdyningar 

(Björnsson & Hirdman, red. 2014: 7). 

Den svenska neutralitetspolitiken som, enligt Beyer & Hofman (2011), syftade på nationell 

statsuppbyggnad framför utrikespolitiska äventyr kom att få ett stort och långvarigt inflytande 

på Sverige.  

Det som delvis utmärker den svenska neutralitetens särart är att den är av de facto karaktär 

snarare än de jure karaktär. Med detta menas att det inte finns något avtal gentemot övriga 

länder som dikterar ett lagatvång på att Sverige skall förhålla sig neutralt. Neutraliteten är 

heller inte inskriven i den svenska grundlagen. Neutraliteten är således en hållning Sverige 

själv har valt vilket också innebär att dess begränsningar är något Sverige själv styr över. Här 

är skillnaden slående mot exempelvis Österrike som efter andra världskriget blev påtvingad 

neutralitet för att få behålla sin självständighet.  

Att den svenska neutraliteten aldrig varit formaliserad i internationella avtal har möjliggjort 

för skiftande tolkningar av begreppet neutralitet beroende på rådande omständigheter. Under 

en stor del av kalla kriget förhöll sig doktrinen om en ”trovärdig neutralitet” som det svenska 

riktmärket. Detta innebar ett starkt svensk invasionsförsvar tillsammans med en utrikespolitik 

som undvek att försätta Sverige i en position där neutraliteten kunde ifrågasättas. Tolkningen 

av denna doktrin gav utrymme för ett starkt svenskt engagemang inom FN samt medlemskap i 

såväl EFTA som i OECD, tidigare kallat OEED. Däremot satte denna tolkning stopp för 

medlemskap inom EU, tidigare kallat EEC/EG.  

En av anledningarna till att Sverige valde att stå utanför dåvarande EEC/EG var att det redan 

under kalla kriget fanns planer på en gemensam utrikespolitisk hållning inom EEC/EG vilket 

följaktligen gick emot det svenska neutralitetskonceptet (Beyer & Hofmann 2011).  

Sverige kom under 70-talet att positionera sig såsom en moralisk stormakt. Sveriges officiella 

hållning gick då ut på att USA och Sovjetunionen till lika delar ansågs vara skyldiga till 

rådande omvärldsläge. Sverige var ett av de västländer som stack ut i sin skarpa kritik mot 

USA, bl.a. genom Palmes fördömanden gentemot Vietnamkriget. Alliansfriheten och 

engagemanget inom FN kom att verka som en norm för det statsbärande Socialdemokratiska 
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arbetarpartiet.  Neutralitetspolitiken kom på så sätt att utformas till att bli en integrerad del av 

den svenska socialdemokratins ideologiska grundfundament (Neretnieks, red. 2014: 142-143). 

Kalla krigets slut innebar dock en nytolkning av neutralitets-begreppet. Efter en viss oenighet, 

främst inom Socialdemokratin, slöt till sist en stor del av det svenska politiska 

etablissemanget upp kring ett svenskt inträde i dåvarande EG. Trots att detta enligt tidigare 

synsätt utgjorde ett brott mot den svenska neutralitetstolkningen. Således innebar det svenska 

EG inträdet början på en ny politiks syn på neutraliteten och dess innebörd.  

Därefter har den svenska neutraliteten tillåtit omfattande militärt samarbete med såväl Nato 

som EU. Detta samarbete har dels skett inom ramen för Natos samarbetsprogram 

”Partnerskap för fred” (Pff), där Sverige varit medlem sedan 1994. Men samarbetet har även 

skett i form av att Sverige varit direkt truppbidragande nation i såväl Nato ledda insatser som 

övningar. Inom EU har Sverige bl.a. ett antal gånger varit ansvarig nation för EUs Nordic 

Battlegroup, vilket är en militär styrka som under en viss tidsperiod står till EUs förfogande. 

(Beyer & Hofmann 2011; Engelbrekt & Ångström 2010: 43-44). 

Idag har neutralitets-begreppet luckrats upp och är sedan utrikesdeklarationen 2002, i 

officiella sammanhang, i princip helt utbytt mot begreppet militär alliansfrihet. Militär 

alliansfrihet är ett begrepp som ofta tolkas tillåta mer svängrum än begreppet neutralitet.  

Mot bakgrund av detta skall bl.a. den svenska solidaritetsklausulen betraktas. Där slås fast att 

Sverige inte kommer att förhålla sig passivt om en EU-medlem, eller nordiskt land blir 

angripet. I gengäld förväntas Sverige på motsvarande sätt få stöd vid ett eventuellt angrepp 

(Beyer & Hofmann 2011; Björnsson & Hirdman 2014: 8). 

4.3 Kontextualiserande av den politiska situationen i Ryssland 

År 2000 ersattes Boris Jeltsin av Vladimir Putin som Rysslands president. Putin ärvde då ett 

land där de flesta av de gamla sovjetiska maktstrukturerna levde kvar parallellt med nybildade 

informella nätverk vars inflytande succesivt ökade. Ryssland som nation var i gungning, de 

rättsliga och politiska reformerna som behövts efter Sovjetunionens fall hade till stora delar 

uteblivit. Presidentskiftet i Ryssland välkomnades därför av omvärlden då många uppfattade 

Putin som en ledare som kan ge Ryssland den stabilitet landet så väl behövde. Under Putins 

första tid vid makten, 2000 till 2008 beskars dock gradvis pressfriheten samtidigt som 

partiväsendet manipulerades. Samtidigt fick många ryssar ta del av en ekonomisk uppgång. 

De stigande internationella råvarupriserna på bl.a. olja gjorde att den ryska ekonomin 
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blomstrade. Vidare återupprättade Putin Rysslands roll på den internationella scenen vilket 

gjorde att hans popularitet växte.  Detta tillsammans bidrog till att Putins parti, Enade 

Ryssland i parlamentsvalet 2007 säkrade en kvalificerad majoritet på bekostnad av den 

partipolitiska oppositionen som tappade betydande delar av sin representation i Duman 

(Jonson et al. 2014: 5-6; Jonsson & Vendil Pallin 2009: 15-16).  

Inför 2008 års presidentval hindrades Putin av den ryska konstitutionen från att kandidera, 

detta då Putin suttit sina maximalt två mandatperioder i rad. Till presidentkandidat lanserade 

Enade Ryssland då Dimitrij Medvedev. Medvedev hade under Putin bl.a. tjänstgjort som 

förste vice premiärminister. Medvedev vann valet och Putin utnämndes till premiärminister, 

vilket gjorde att Putin fanns kvar i kretsen närmast makten. Medvedev förordade dock en mer 

liberal ekonomisk inriktning än den Putin stått för. Medvedev lanserade tidigt löften om att 

minska den statliga inblandningen i det ryska näringslivet samt att ta i tu med den omfattande 

korruptionen (Jonsson & Vendil Pallin 2009: 130). Medvedev sjösatte också ett omfattande 

reformprogram för de väpnade styrkorna. Detta program, som fortfarande är verksamt, siktar 

på att Ryssland till år 2020 skall ha en försvarsmakt på 1 miljon man i ständig insatsberedskap 

och minst 70 % av all krigsmateriel skall vara av ”modern art” (Hedenskog & Vendil Pallin 

2013: 90-92). 

Under 2010-2011 sjönk dock opinionsstödet för partiet Enade Ryssland och president 

Medvedev. Den förut så lojala medelklassen hade succesivt ökat sina krav på en reell politisk 

förändring. Osäkerheten kring Medvedevs förmåga att behålla kontrollen ytterligare en 

ämbetsperiod ledde fram till att Putin i september 2011 valde att tillkännage sin kandidatur till 

presidentvalet 2012. Detta tillkännagivande ledde fram till omfattande anti-Putin protester. I 

ett försök att öka sin popularitet valde Putin att slå in på en alltmer konservativ riktning. 

Redan 2009 hade Enade Ryssland anammat konservatismen som partiets ideologi, men nu 

öppnades dörren även för krafter som tidigare ansetts alltför extrema. Dessa krafter som 

bestod av allt från sovjetnationalister till ryskortodoxa grupper förenades i sin syn på att vara 

anti-liberaler och starkt kritiska gentemot väst. Basen bland dessa grupper utgjordes främst av 

arbetare där många hade sin utkomst från statliga företag och den ryska militärindustrin. Med 

hjälp av dessa grupper lyckades Putin anordna omfattande stödmanifestationer, till stora delar 

bestående av folkmassor som bussats till Moskva för att deltaga (Jonson et al. 2014: 7-9). 

Detta drag visade sig dock vara lyckosamt för Putin, då han vann presidentvalet 2012. Efter 

segern i presidentvalet lanserades Putin som en sann konservativ politiker som vurmar för 
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grundvärden som den rysk ortodoxa kyrkan, fosterlandet och familjen. Den s.k. ”patriotiska 

politiken” som kan spåras tillbaka till Jeltsins tid fick i och med Putins återinträde som 

president ett kraftigt uppsving (Hedenskog & Vendil Pallin 2013: 76). Denna politik baseras 

på i huvudsak fem komponenter. Dessa är patriotism, moralisk upprustning, en tydlig 

utomstående fiende, anti-liberalism samt Rysslands unika väg. Kortfattat har denna politik lett 

till att ryskortodoxa kyrkan, militären och presidentämbetet fått ökad makt och inflytande i 

samhället. 

Dagens ryska konservatism som kännetecknas av den patriotiska politiken är en offensiv 

politisk inriktning. Den strävar efter att influera medborgarnas omvärldsbild och forma dess 

värdegrund. Som instrument för detta nyttjas flitigt utbildningssystemet, media, religion samt 

kulturpolitiken (Jonson et al. 2014: 11-13; Hedenskog & Vendil Pallin 2013: 76-77).  

Den offensiva ryska utrikespolitiska hållningen som manifesterats såväl i Georgien 2008 som 

Ukraina 2014 skall ses i ljuset av den patriotiska politiken. Ryssland upplever sitt agerande 

som rättfärdigt då det ses som ett svar på ett allt mer aggressivt EU och Nato som gör 

närmanden gentemot det i Ryssland s.k. ”nära utlandet”, d.v.s. de delar av f.d. Sovjetunionen 

som idag utgörs av självständiga stater (Jonson et al. 2014: 44-45). 

 Den ryska politiska hållningen inklusive dess omvärldssyn blev återigen bekräftad i samband 

med Putins årliga tal till nationen i december 2014. Där förtydligade Putin sin syn på den 

ryska annekteringen av Krim. Han sade då att Krim var för Ryssland lika heligt som 

tempelberget i Jerusalem är för judar och muslimer. Vidare målade Putin ut väst, och då 

särskilt USA som tydliga fiender som ständigt letar efter tillfällen att underminera och 

försvaga Ryssland. Där bl.a. utvecklingen i Ukraina utgör en del i EU och Natos strävan efter 

att skapa en järnridå runt Ryssland. Sammanfattningsvis går det i detta, bland de sista 

officiella talen av Putin för år 2014, att tydligt fastslå att Ryssland inte drar sig för att nå sina 

utrikespolitiska mål med hjälp av nyttjande av militära medel (Persson & Vendil Pallin 2014). 

4.4 Partiprogram 

Nedan följer en redogörelse för hur de tre partipolitiska aktörerna, i sina respektive 

partiprogram tecknar Sveriges säkerhetspolitiska hotbild samt hur de anser att Sverige skall 

agera gentemot denna. Vidare eftersöks också synen på svenskt Nato-medlemskap samt om, 

och i så fall på vilket sätt, Ryssland utmålas. 
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4.4.1 Socialdemokraterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Socialdemokraterna betonar i sitt partiprogram, antaget 2013, att världen och Sverige står 

inför stora utmaningar. Initialt tecknas globaliseringen som en utmaning då denna innebär en 

maktförskjutning från de dominerande ekonomierna i norr till de svagare aktörerna i söder. 

Detta är i grunden positivt, men det utgör samtidigt ett globalt hot då vissa av de länder som 

fått nyvunnen makt och ökat inflytande är odemokratiska och saknar respekt för de mänskliga 

rättigheterna.  

Därutöver betonar Socialdemokraterna att miljöhotet blir allt mer påtagligt. Detta är ett hot 

som inte känner några nationsgränser. Det finns heller ingen lösning på detta hot under 

överskådlig tid. Följderna av en fortsatt negativ miljöutveckling är svåra att förutse, men 

omfattande folkomflyttningar med den osäkerhet som kommer i spåret av detta går inte att 

utesluta. Klimat hotet tecknar Socialdemokraterna som en ödesfråga då miljön rör människors 

direkta överlevnad.  

Socialdemokraterna påvisar också bilden av att det stora hoten idag inte utgörs av krig eller 

konflikt mellan nationer. Snarare återfinns grogrunden till dagens hot bl.a. i fördelning av 

ekonomiska resurser samt etniska motsättningar. Detta i sin tur kan bl.a. utgöra en plattform 

för terrorhandlingar, våld mot demokratiska institutioner samt brott mot mänskliga rättigheter. 

I samhällen med ökande sociala klyftor tenderar dessa typer av hot att öka i omfattning. 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Lösningen på de hotbilder som utgörs av ökad globalisering samt miljöhoten ligger, enligt 

Socialdemokraterna, i ett gemensamt handlande. I dagens värld är det ömsesidiga beroendet 

större än någonsin. Genom att verka för ökad demokrati över nationsgränserna kan dessa 

potentiella hot lösas gemensamt med andra nationer. 

För att minska hoten från väpnade konflikter och terrorism skall Sverige, enligt 

Socialdemokraterna vara fortsatt militärt alliansfritt. Detta ger Sverige möjlighet att driva en 

självständig politik i krislägen samt att ytterst forma vårt försvar efter vår egna 

säkerhetspolitiska bedömning.  Däremot skall Sverige vara aktiv inom FN, med bl.a. 

truppbidrag till FNs militära insatser. Socialdemokraterna betonar också att Sverige som EU 

medlem deltar fullt ut i EU s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik, vilket inkluderar 

EUs solidaritetsförklaring. Denna linje förstärks genom att Socialdemokraterna i sitt 

partiprogram inkluderar den svenska unilaterala solidaritetsklausulen. 
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En fortsatt svensk militär alliansfrihet ger Sverige ökat utrymme att agera i internationella 

sammanhang vilket ökar Sveriges möjligheter att verka för bl.a. global nedrustning där en 

kärnvapenfri värld utgör det yttersta målet.  

Vidare anser Socialdemokraterna att ett fortsatt Nordiskt militärt samarbete är gynnsamt för 

Sverige. 

Den typ av hot vi ser idag menar Socialdemokraterna kräver en bredare lösning än samarbeten 

enbart baserade på militära parametrar. För att möta dagens hotbild, menar 

Socialdemokraterna att det behövs samarbeten där mänsklig säkerhet är överordnat nationella 

och ekonomiska intressen.  

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Ryssland omnämns inte i Socialdemokraternas partiprogram (Socialdemokraterna 2013). 

4.4.2 Moderaterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Moderaterna tecknar, i dess handlingsprogram antaget 2013, en bild av en komplex och 

dynamisk hotbild. I dagens globala världsordning innebär störningar och avbrott i bl.a. flödet 

av varor, tjänster, och kapital säkerhetspolitiska konsekvenser. Detta inverkar även på 

Sveriges säkerhet. Säkrandet av en öppen demokratisk värld med en öppen global ekonomi 

bidrar till att lyfta mänskor ur fattigdom, vilket skapar en säkrare omvärld vilket också gör 

Sverige säkrare. Således kan Sveriges aktuella hotbild i hög grad påverkas av något som 

geografiskt sett sker långt bortom Sveriges närområde. 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Moderaterna menar att Sveriges försvar idag har fler uppgifter än att enbart försvara Sveriges 

frihet och territorium. Sverige skall föra en aktiv utrikespolitik som väcker respekt i 

omvärlden. Denna politik skall bygga på demokrati, folkrätten samt respekt för mänskliga 

rättigheter. 

Sverige skall försvara frihandeln, då denna bidrar till ökat globalt välstånd vilket bidrar till att 

skapa global säkerhet. 

Vidare skall Sverige vara en fortsatt stark aktör inom FN och EU. Sveriges utrikespolitik skall 

vara integrerad med EUs. Sverige är genom vår egen och EUs solidaritetsklausul med och 
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ansvarar för Europas säkerhet. EU som organisation är en garant för fred samtidigt som den 

ger Europa globala förutsättningar att hävda sina politiska och ekonomiska intressen. 

Sverige skall ha en välfungerande säkerhets- och underrättelsetjänst. Detta för att effektivisera 

det civil-militära samarbetet såväl inom internationella insatser som vid nationellt stöd till 

samhället. 

Moderaterna menar att Sverige bör ansluta sig till Nato. Detta främst för att kunna vara med 

och påverka en organisation som är så central för såväl Sveriges som Europas säkerhet. En 

svensk anslutning skall dock bygga på en bred parlamentarisk majoritet och ett folkligt 

samtycke. En eventuell svensk Nato-anslutning bör också ske i nära samråd med Finland. 

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Ryssland omnämns inte i Moderaternas handlingsprogram (Moderaterna 2013). 

4.4.3 Sverigedemokraterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Sverigedemokraterna teckna, i sitt principprogram antaget 2011, en hotbild bestående av 

främst organiserad brottslighet, ökad utomeuropeisk invandring samt till viss del 

klimateffekterna samt Sveriges oljeberoende. Den utomeuropeiska invandringen utgör ett 

särskilt hot då den bidrar till en polarisering av det svenska samhället samtidigt som den 

bidrar till en spridning av totalitära ideologier främst islamism. Detta tillsammans riskerar att 

leda till en ökad säkerhetspolitisk hotbild gentemot Sverige.  

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sveriges utrikespolitik skall präglas av självständighet och goda relationer med omvärlden. 

Sverige skall dock inte dra sig för att tydligt markera när mänskliga rättigheter, folkrätten 

samt suveränitetsprincipen kränks.  

Vidare skall Sveriges oljeberoende minska, eller allra helst brytas. Detta då oljeberoendet 

utgör en del av hindren till Sveriges möjlighet till att fatta beslut utan yttre påverkan. Mot 

bakgrund av detta skall Sverige även lämna det överstatliga EU samarbetet för att återgå till 

ett europeiskt samarbete baserat på mellanstatlig grund. Sverigedemokraterna säger nej till 

Nato, men är för en nordisk militär försvarsallians.  

Sverige bistånd skall syfta till att hjälpa nödställda på plats. Genom att rikta biståndet till att 

gå emot ”hjälp till självhjälp” menar Sverigedemokraterna att en stor del av fattigdomen kan 
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avta, vilket gör världen till en säkrare plats. Därutöver skall ett antal inskränkningar göras 

gentemot dagens migrations politik. På så sätt menar Sverigedemokraterna att 

flyktinginvandringen till Sverige går ned, vilket indirekt minskar Sveriges hotbild. 

För att skapa en säkrare omvärld skall Sverige bl.a. aktivt motarbeta totalitära ideologier. 

Sverigedemokraterna menar att Sveriges militära försvar skall fokusera på skyddet av Sverige 

samt vårt närområde i första hand. Ett steg i detta innebär bl.a. ett upprustat försvar samt en 

omprioritering från internationella insatser mot ett ökat nationellt engagemang.  

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Ryssland omnämns inte i Sverigedemokraternas principprogram (Sverigedemokraterna 2011). 

4.5 Motioner från försvarsutskottet 

I syfte att utgöra ett komplement gentemot de mer ideologiskt grundade politiska 

partiprogrammen följer nedan en analys av delar av de motioner som framförts i 

försvarsutskottet mellan 2009 till 2014. Detta i syfte att få en bild av hur de politiska 

företrädarna beskriver Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska hotbild. Sökorden 

som nyttjats för att sålla fram adekvata motioner utgörs av begreppen ”Säkerhetspolitik och 

Ryssland” samt enbart ”Ryssland”. 

4.5.1 Socialdemokraterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Socialdemokraterna lade 2009 fram en motion där de tecknade hoten mot Sverige som 

mångsidiga och svåröverskådliga. För Sverige har det kalla krigets slut inneburit att några av 

de allvarligaste hoten mot vår säkerhet försvunnit. Samtidigt har, enligt S, nya hot vuxit fram. 

Vidare bidrar också globaliseringen till att förändra den världsbild vi är vana vid och nya 

stormakter håller på att växa fram (Motion 2008/09: Fö5 2009).  

Socialdemokraterna lade 2011, under ledning av Peter Hultqvist fram ytterligare en motion 

där de redovisade partiets syn på Sveriges försvar och samhällets krisberedskap.  

Där beskrivs den säkerhetspolitiska omvälvningen som skett sedan kalla krigets slut som i 

huvudsak positiv. Konfrontation har ersatts av samarbete. Icke desto mindre framträder varje 

dag olika former av hot mot svenska medborgare och viktiga samhällsfunktioner. De nya 

typer av hot som tilltagit sedan kalla krigets slut är komplexa, gränslösa och mångfacetterade 

till sin karaktär. Några av dessa är exempelvis eventuella följder kring tvister om energi- och 



Magisteruppsats Statskunskap 

Karlstad Universitet: SVAD05 

Daniel Bele 

 

39 

 

råvaruförsörjning, resultatet av klimatförändringar samt terrorism, men även militära hot 

omnämns. Socialdemokraterna poängterar dock i denna motion att ett enskilt militärt anfall 

mot Sverige, inom överskådlig framtid, bedöms som ytterst osannolikt. På längre sikt kan 

detta dock ej uteslutas 

 Det finns dock en risk för att kriser i Sveriges närområde kan leda till väpnade konflikter, 

detta skulle i så fall indirekt även påverka Sverige. Mot bakgrund av detta betonar 

Socialdemokraterna vikten av att såväl Sverige som land, dess medborgare samt 

myndigheterna står förbereda inför dessa nya typer av hot (Motion 2011/12: Fö228 2011). 

2013 lade Socialdemokraterna, åter med Peter Hultqvist som frontfigur, fram en motion som 

adresserade synen på Sveriges försvar samt samhällets krisberedskap. Sveriges nära EU 

samarbete utgör, enligt denna motion, ”en hörnsten i svensk utrikes- och säkerhetspolitik”. 

Vidare tecknas Sveriges hotbild, i likhet med föregående motioner, som ”komplex, gränslös 

och mångfacetterad till sin karaktär” (Motion 2013/14: Fö247 2013). 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sverige skall även fortsättningsvis vara militärt alliansfri. Denna hållning är det som gagnar 

Sverige mest. 

Ett sätt att stärka Sveriges säkerhet är att fortsatt värna våra grundläggande värden såsom 

demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, såväl nationellt som 

internationellt. Därutöver skall Sverige aktivt bidra till europeisk och global säkerhet. 

Socialdemokraterna menar att det ligger i Sveriges intresse att utveckla bilaterala och 

multilaterala relationer (Motion 2011/12: Fö228 2011). 

Ytterligare ett sätt att möta de hot Sverige står inför är, enligt Socialdemokraterna, genom ett 

ökat försvarssamarbete med de övriga nordiska länderna. Som konkreta åtgärder föreslår 

Socialdemokraterna bl.a. en gemensam nordisk incidentberedskap samt ett gemensamt utbyte 

av information kring försvarsplanering inom norden. Vidare slår Hultqvist fast att: ”Vi 

socialdemokrater ser försvars- och säkerhetspolitiken som en del i en helhet där den 

tillsammans med andra politikområden syftar till att skapa fred och säkerhet” (Motion 

2013/14: Fö247 2013). 

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Socialdemokraterna lyfter i de studerade motionerna bilden av att Rysslands krig i Georgien 

2008 inte kom som en överraskning. I motsats till den bild som tecknades av den dåvarande 
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borgerliga regeringen menar Socialdemokraterna att en systematisk politisk och militär rysk 

kraftsamling skett i Georgien-regionen under lång tid innan krigsutbrottet. Således går det inte 

att påstå att kriget i Georgien hade ett ovanligt hastigt händelseförlopp. I och med detta faller 

också argumentet att Sverige, med hänsyn till Georgienkriget, bör ha stående kontrakterade 

förband istället för ett värnpliktsbaserat försvar. 

Socialdemokraterna tecknar vidare bilden av att den politiska, ekonomiska, sociala och 

militära utvecklingen i Ryssland kommer att vara en avgörande faktor för Sveriges framtida 

säkerhetspolitiska situation. Trots att det enligt Hultqvist finns vissa positiva inslag i den 

ryska utvecklingen får man ej bortse från den allt mer auktoritära inriktningen landet tycks slå 

in på. Här sticker bl.a. ett aggressivt Ryskt uppträdande gentemot några av dess grannländer 

ut. Hultqvist nämner exempel som kriget i Georgienkriget 2008 samt IT-attacken mot Estland 

2007, som Ryssland misstänks ha legat bakom. 

Hultqvist berör även Rysslands roll vid Arktis. Ryssland planerar att ansöka hos FN om att få 

utöka sina gränser i regionen. Dessutom har Ryssland aviserat att de avser skydda sina 

geopolitiska intressen kring Arktis. Som en del i detta planerar Ryssland uppförandet av två 

nya Arktiska armébrigader.  

Vidare fastslås även att Ryssland flyttat fram sina positioner kring Östersjön. Ryssland har 

satsat stort på råvaruexporten, detta bl.a. genom byggandet av ett pipeline system mellan 

Ryssland och Tyskland. Ryssland har också genom satsningen på den ryska hamnstaden 

Primorsk i Finska-viken kraftigt intensifierat fartygstrafiken på Östersjön. Därutöver bör den 

ökade ryska militära övningsverksamheten i regionen noteras. Energifrågan påverkar och 

komplicerar den strategiska balansen i regionen. Socialdemokraterna betonar dock att 

energileveranser aldrig får accepteras som ett påtryckningsmedel. 

Sverige bör verka för att inkludera Ryssland i mellanstatliga samarbeten kring Östersjön samt 

att utöka utbyten länderna emellan. Genom att inkludera Ryssland kommer på sikt säkerheten 

i regionen att stärkas. 

Sammantaget beskrivs dock utvecklingen kring Östersjön som mer positiv än negativ. Detta 

då bl.a.de Baltiska ländernas medlemskap och täta samarbete med EU och Nato har stärkt den 

säkerhetspolitiska situationen i området (Motion 2011/12: Fö228 2011). 

I motionen från 2013 bekräftar Socialdemokraterna genom Hultqvist mycket från föregående 

motion, rörande synen på Ryssland. Bl.a. slår Hultqvist åter fast att den fortsatta utvecklingen 
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i Ryssland måste följas noggrant, detta då den utgör en ”avgörande faktor” för Sveriges syn 

på dess framtida säkerhetspolitiska situation (Motion 2013/14: Fö247 2013). 

Motionen slår också fast att sedan 2011, då föregående motion lades fram, har Ryssland på ett 

tydligt sätt använt energileveranser som ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel. Detta är 

särskilt tydligt gentemot Ukraina. Detta, poängterar Hultqvist, är helt oacceptabelt. 

Hultqvist återkommer också till situationen kring Barentshav och Arktis som utgör militärt 

strategiskt viktiga områden för Ryssland. Inom dessa områden, menar Hultqvist att Ryssland 

har stora intressen vilket bl.a. inneburit en ökad rysk militär övningsverksamhet i regionen. 

Vidare har den ryska fartygstrafiken, kopplad till landets råvaruexport över Östersjön ökat. 

Detta utgör, enligt Hultqvist, indirekt en ökad risk för olyckor som i värsta fall kan få 

förödande konsekvenser för miljön i området.  

Det som dock till största del skiljer sig från föregående motion är synen på Gotland. Från att 

Hultqvist i motionen 2011 påtalat vikten av att ha möjligheten till att tillfälligt basera 

flygstridskrafter samt att ha ett fast hemvärnskompani på ön är nu tonläget delvist annorlunda. 

I motionen från 2013 menar Hultqvist att den ökade ryska exporten, som i sin tur ger en ökad 

rysk militärnärvaro i Östersjön, kräver att Gotlands roll utifrån ett militärstrategiskt och 

säkerhetspolitiskt perspektiv måste ses över. Mot bakgrund av bl.a. den omfattande ryska 

militära upprustningen har Sverige, i egenskap av att vara ett nordeuropeiskt land, ett särskilt 

säkerhetspolitiska ansvar gentemot Östersjöregionen. Hultqvist och Socialdemokraterna vill 

således se en särskild analys och studie rörande den försvars- och säkerhetspolitiska 

situationen på Gotland. Förslaget från Socialdemokraterna gällande Gotland är att en 

stridsgrupp med bas i flera olika vapensystem bör utformas i syfte att kunna stationeras på ön 

(Motion 2013/14: Fö247 2013). 

4.5.2 Moderaterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Allianspartierna lade 2014 fram en gemensam motion som adresserade Sveriges försvar och 

samhällets krisberedskap. I egenskap av alliansens största parti ser författaren denna motion 

som ett uttryck även för moderaternas enskilda partipolitiska vilja. I denna motion lyfter de 

fyra partierna tillsammans fram bilden att Sverige idag står inför större säkerhetspolitiska 

utmaningar än tidigare. I Sveriges närområde har en ny normalbild etablerats vilket innebär en 

förhöjd militär aktivitet i Östersjöregionen.  
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Parallellt med utvecklingen i Ukraina, med ett alltmer oberäkneligt Ryssland, tonar 

Mellanöstern och Nordafrika fram som allt mer osäkra regioner. Därutöver utgör spridningen 

av Ebola, ökande terror hot samt klimatförändringarna att hotbilden ytterligare kompliceras 

(Motion 2014/15:2841 2014). 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

I den alliansgemensamma motionen från 2014 påtalas att Sveriges försvarsförmåga måste 

stärkas och den militära närvaron på och kring Gotland bör öka.  

I syfte att kunna agera gentemot den, i motionen, beskrivna hotbilden måste Sverige ha 

lättillgängliga förband som snabbt kan verka när behov uppstår.  

Vidare skall samarbetet med Nato utvecklas och berörda myndigheter bör skapa tillräckliga 

förutsättningar för att vid behov kunna ge och ta emot militär hjälp (Motion 2014/15:2841 

2014). 

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Moderaternas Isabella Jernbeck lade 2010 fram en motion om att den svenska marinens 

förmåga rörande havsövervakning måste öka. I denna motion beskriver hon att Ryssland, som 

en del i ett långsiktigt strategiskt intresse, bundit upp EU bl.a. genom beroendet av rysk 

gasexport. Rysslands ökade intressen i Östersjön har inneburit att landet stärkt sin 

Östersjöflotta och intensifierat sin militära närvaro i regionen. Detta sker samtidigt som 

Ryssland utvecklas i allt mer auktoritär riktning, där viljan att använda våld för att säkra egna 

intressen manifesterades i Georgien 2008. Ryssland har även visat tecken på revanschism bl.a. 

rörande viljan till återtagandet av dess tidigare status som stormakt (Motion 2010/11: Fö217 

2010).   

I den alliansgemensamma motionen beskrivs Ryssland nuvarande agerande överträffa de 

farhågor som alliansregeringen målade upp efter kriget i Georgien 2008. Den ryska militära 

övningsverksamheten i och över Östersjön har över tid ökat och blivit mer aggressiv. En ny 

gräns passerades också i mars 2014 då Ryssland invaderade och ockuperade ukrainskt 

territorium (Motion 2014/15:2841 2014). 

4.5.3 Sverigedemokraterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

I oktober 2012 lade Sverigedemokraternas, med Mikael Jansson som frontman, en motion 

angående Sveriges försvar och samhällets krisberedskap. Här talar Sverigedemokraterna om 
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att den gamla termen invasionsförsvar, som till viss del fortfarande anses vara aktuell, bör 

ersättas med termen existensförsvar. Detta då den gamla hotbilden beträffande militärt hot nu 

utökats med nya hot såsom cyberkrigföring, asymmetrisk krigföring samt andra 

okonventionella angreppsformer (Motion 2012/13: Fö245 2012). 

2013 utkom Sverigedemokraterna åter med en motion som adresserade Sveriges försvar och 

krisberedskap. Här tecknar Sverigedemokraterna bilden av att världen är på väg mot en 

multipolär ordning, med flera stormakter, som i stort påminner om hur det såg ut under första 

halvan av 1900-talet. USA och Europas maktdominans utmanas av länder som t.ex. Kina. 

Vidare menar Sverigedemokraterna att jordens medeltemperatur, oavsett orsak, ökar. Detta 

kommer att leda till att nya handelsvägar öppnas bl.a. på Arktis. En möjlig påföljd av detta 

kan enligt Sverigedemokraterna vara att en kamp om naturresurserna på Arktis kan uppstå. I 

ett sådant läge skulle stora delar av den nuvarande råvaruförsörjningen kunna hotas.  

Den eviga fred som tycktes inom räckhåll efter kalla krigets slut har ersatts av en militär 

upprustning där det nationella hävdelsebehovet bland de snabbast växande nationerna riskerar 

att starta flera mellanstatliga konflikter.  

Terrorism och organiserad brottslighet har i likhet med mycket annat globaliserats. Detta 

innebär att dessa krafter utgör ett reellt hot även mot Sverige. För att dessa relativt svaga 

aktörer skall kunna verka mot t.ex. en stat utgår Sverigedemokraterna från att terrorister 

kommer att nyttja okonventionella metoder för att nå sina mål (Motion 2013/14: Fö257 2013).  

Mot bakgrund av den ovanbeskrivna hotbilden utkom Sverigedemokraterna med en motion 

2014 som föreslog en försvarsallians mellan Sverige och Finland. Denna allians legitimeras 

av de gemensamma säkerhetspolitiska utmaningar som länderna står inför, men också på de 

nära kulturella band som finns länderna emellan (Motion 2014/15:1128). 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sverigedemokraterna yrkar bl.a. på att Gotland åter militariseras. Detta då ett militariserat 

Gotland inte enbart stärker den svenska säkerheten utan också innebär ökad säkerhet för 

Baltikum. Genom att ha militär närvaro på Gotland markerar Sverige närvaro och 

engagemang i Östersjön, vilket tjänar som en motvikt gentemot den ökade ryska närvaron i 

området. Hoten mot Sverige avvärjs genom ett starkt territorial försvar. En paus bör därför tas 

i Sveriges internationella militära engagemang till förmån för att säkra försvaret av hela 

Sveriges territorium. Ett steg i stärkande av territorialförsvaret är en återinförd värnplikt. 
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Det finns inte tillräckliga skäl för ett svenskt Nato- medlemskap. Däremot bör konkreta planer 

upprättas angående vilken typ av bistånd Sverige kan förvänta sig från Nato vid ett militärt 

angrepp, samt vilken typ av bistånd Nato förväntar sig från Sverige vid ett militärt angrepp på 

ett Nato-land. Som ett led i detta bör Nato-standard vara ett riktmärke vid all nyanskaffning 

av materiel till försvarsmakten (Motion 2012/13: Fö245 2012). 

Många av de åtgärder som föreslogs i motionen från 2012 finns kvar även 2013. 

Sverigedemokraterna betonar fortsatt vikten av att stärka Sveriges nationella försvar.  

Sverigedemokraterna betraktar Sverige, i fallande ordning, som en del i nordisk, europeisk, 

västerländsk och global gemenskap.  Sverigedemokraterna återupprepar också sin vilja att 

sjösätta en nordisk försvarsallians. Denna allians skulle inte konkurrera med Danmark och 

Norges Nato-medlemskap. Som ett första steg i det nordiska samarbetet menar 

Sverigedemokraterna att Sverige skall bidra med resurser för att bistå Island i övervakningen 

av dess luftrum. Sverigedemokraterna menar att Sverige skall vara bereda att ha permanent 

stationerad militär personal på Island. Ett gemensamt agerande på Island stärker den nordiska 

gemenskapen och stärker på så sätt även den svenska säkerheten. I övrigt säger 

Sverigedemokraterna fortsatt nej till internationella militära insatser, med undantag för 

piratinsatsen i Adenviken. Denna insats tecknas som vital för det globala handelsflödet varför 

Sverige, i denna insats, även fortsättningsvis bör utgöra en trupp bidragande nation (Motion 

2013/14: Fö257 2013).  

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Sverigedemokraterna fastslår i 2012 års motion att man som ”ansvarstagande medborgare” 

inte kan bortse från att Ryssland återuppbygger sin militära förmåga. Mer utrymme än så ges 

inte Ryssland i denna motion (Motion 2012/13: Fö245 2012). 

Utvecklingen i Ryssland tar dock betydligt mer plats i motionen från 2013. Ryssland beskrivs 

där som ett land på väg mot en allt mer nationalistisk och auktoritär inriktning.  

Sverigedemokraterna menar att Ryssland anser att Nato och västvärlden orättfärdigt 

utnyttjade landets tillfälliga svaghet på 90-talet till att flyta fram sina positioner. Mot 

bakgrund av detta resonemang anser sig Ryssland ha rätt att skydda sina kvarvarande 

intressen i det s.k. nära utlandet, d.v.s. det tidigare Sovjetunionen. Detta visade Ryssland 

tydligt när man gick i krig mot Georgien 2008. Ryssland hyser också en oro gentemot Kinas 

växande inflytande samt mot ett ökat islamistiskt terrorhot från Kaukasus. Detta tillsammans 
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gör att Ryssland anser sig behöva rusta upp och reformera sitt försvar. Lyckas Ryssland 

slutföra den omfattande försvarsreform som lanserades 2008 menar Sverigedemokraterna att 

landet kommer inneha en stor militär förmåga om ett decennium. Det som dock tala emot en 

sådan utveckling är en minskande rysk befolkning, osäker ekonomi, omfattande korruption 

samt en hel del svagheter i den inhemska försvarsindustrin (Motion 2013/14: Fö257 2013). 

I motionen från 2014 tecknas Ryssland som ett makthungrigt land som inte kommer låta sig 

stoppas av varken EU eller Nato. Detta betyder dock inte att Sverige skall sluta verka för goda 

relationer med Ryssland. Däremot skall agerandet gentemot Ryssland, enligt 

Sverigedemokraterna, vara balanserat (Motion 2014/15:1128 2014).  

Sverigedemokraterna slår även fast att det är kärnvapen och säkrandet av andraslagsförmågan 

som hållit världen utanför ett tredje världskrig. Detta är en bidragande orsak till att inget av 

världens kärnvapenländer vill riskera att starta ett kärnvapenkrig.  Det finns dock en nivå som 

ligger strax under den gräns där kärnvapenanvändning kan vara aktuell. Enligt 

Sverigedemokraterna har dagens Ryssland börjat manövrera inom denna nivå (Motion 

2014/15:2961 2014). 

4.6 Valguide 2010 

4.6.1 Socialdemokraterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

De allvarligaste hoten gentemot Sverige beskrivs av Socialdemokraterna bestå av tvister som 

härrör från energi- och råvaruförsörjning, miljöförstöring, klimatförändringar samt 

organiserad brottslighet. Det går inte att utesluta att Sverige i framtiden kommer att utsättas 

för ett väpnat hot, däremot är ett enskilt väpnat angrepp fortsatt osannolikt under en 

överskådlig framtid. 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Dessa typer av hot kan uppstå plötslig varför den svenska beredskapen måste vara god.  

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Den politiska, ekonomiska, sociala och militära utvecklingen i Ryssland kommer att vara en 

avgörande faktor för Sveriges framtida säkerhetspolitiska situation. Sverige och EU måste 

fortsatt verka för ett ökat samarbete med Ryssland i syfte att öka utbytet och kontakten 

emellan Sverige, EU och Ryssland.  
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Trots att det finns vissa positiva inslag i den ryska utvecklingen föranleder Rysslands alltmer 

auktoritära styre kombinerat med ett aggressivt beteende gentemot länder i dess närhet en viss 

oro. Att som Ryssland använda energileveranser som ett politiskt påtryckningsmedel kan 

aldrig accepteras (Bergqvist, C. 2010). 

4.6.2 Moderaterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Den nya hotbilden är bred och omfattar bl.a. klimatförändringar, naturkatastrofer, spridning 

av massförstörelsevapen samt terrorism.  

Moderaternas bedömning av hotbilden gentemot Sverige kommer att baseras på en löpande 

omvärldsanalys, där utvecklingen i Ryssland utgör en viktig del. 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sverige skall ha en stark förmåga till territorialförsvar såväl som en utvecklad förmåga att 

bidra till internationell krishantering.  Det är idag inte längre tillräckligt att möta ett hot vid 

landsgränsen. Ett säkerhetshot gentemot ett av Sveriges grannländer kan få stora 

konsekvenser även för Sverige.  

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Östersjöområdet är idag stabilare än på länge. Militära baser som under kalla kriget kunde ha 

utgjort ett avstamp i en offensiv riktad mot Sverige ligger idag i EU och Nato länder. Icke 

desto mindre utgör utvecklingen i Ryssland en viktig del i svensk säkerhetspolitik. Ett land 

med stormaktsambitioner i vårt närområde är något Sverige har att förhålla sig till. Ett 

Ryssland som även fortsättningsvis utvecklas i en allt mer auktoritär riktning med 

maktanspråk mot grannländer ger dock, enligt Moderaterna, anledning till oro (Bergqvist, C. 

2010). 

4.6.3 Sverigedemokraterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Sverigedemokraterna anser att Sveriges förmåga att bemöta okonventionella hot bör 

förstärkas. Till okonventionella hot räknar Sverigedemokraterna bl.a. terrorism samt 

cyberkrigföring. I övrigt anser inte Sverigedemokraterna att det är lönt att planera för något 

specifikt hot. Fokus bör istället ligga på att återuppbygga ett svenskt territorialförsvar värt 

namnet, vilket enligt Sverigedemokraterna kan ta upp till 25 år. 
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Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sverige skall stärka det militära försvaret och bl.a. stationera fast trupp på Gotland, 

Norrbotten samt andra känsliga infallsportar. 

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Ryssland berörs inte av Sverigedemokraterna (Bergqvist, C. 2010). 

4.7 Valguide 2014 

4.7.1 Socialdemokraterna  

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Socialdemokraterna menar att den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde är 

mycket oroväckande. I och med krisen i Ukraina har det blossat upp en väpnad konflikt i 

Europa, vilket är ytterst allvarligt. En ytterligare destabilisering i Sveriges närområde skulle 

kunna leda till ett säkerhetsvakuum, detta måste, enligt Socialdemokraterna undvikas. 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sverige måste höja den militära förmågan, stärka underrättelsetjänsten samt stärka den 

militära närvaron på Gotland. Vidare bör det svensk-finska försvarssamarbetet förstärkas 

samtidigt som även de baltiska länderna bör kopplas mot ett gemensamt nordiskt 

övningssamarbete. 

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Den ryska annekteringen av Krim samt den fortsatta destabiliseringen av Ukraina strider mot 

internationella rättsliga principer och kan således inte under några omständigheter accepteras 

(Bergqvist, C. 2014). 

4.7.2 Moderaterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Osäkerheten i omvärlden har ökat. Detta visar såväl händelseutvecklingen i Ukraina som 

situationen i Mellanöstern och delar av Nordafrika där vissa stater inte kan kontrollera sitt 

territorium. Detta leder till ett ökat spelrum för terrorism och organiserad brottslighet vilket 

även på verkar Sverige.  

Bedömningen om att ett militärt angrepp mot Sverige även fortsättningsvis är minimal står 

dock fast. Incidenter av militär art kan dock inte uteslutas. 
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Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sverige har att förhålla sig till den nya säkerhetspolitiska situationen. Detta görs, enligt M, 

bäst genom ett utökat bilateralt försvarssamarbete med Finland samt ett fördjupat samarbete 

med övriga norden och USA med ett slutmål som utgörs av ett svenskt Nato-medlemskap.  

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

M är i denna intervju relativt fåordiga när det gäller synen på Ryssland. Kort konstateras dock 

att Rysslands aggression i Ukraina påverkar Sveriges närområde, viket på så vis även indirekt 

påverkar Sverige (Bergqvist, C. 2014). 

4.7.3 Sverigedemokraterna 

Vad anses utgöra ett säkerhetspolitiskt hot gentemot Sverige? 

Enligt Sverigedemokraterna styrs stormakternas agerande av geopolitiska överväganden 

snarare än humanitära ideal. Sveriges möjligheter att påverka omvärldsutvecklingen är 

begränsade. Sverigedemokraterna menar att utvecklingen i Ukraina tydligt visar att det 

militära hotet ej kan försummas.  

En vidare försämrad säkerhetspolitisk utveckling i Sveriges närområde skulle kunna leda till 

socioekonomiska och/eller etniska konflikter. Detta skulle i så fall också påverka Sverige. 

Hur skall Sverige möta dessa potentiella hot? 

Sverige måste ha en utvecklad förmåga att försvara sitt territorium i händelse av ofred. 

Sverigedemokraterna vill se ökade försvarsanslag samt ökat samarbete med de nordiska 

länderna med slutmålet att skapa en nordisk försvarsallians. Ett Nato-medlemskap är dock 

inte önskvärt då detta enligt Sverigedemokraterna endast skulle öka spänningen i regionen.  

Hur tecknas bilden av Ryssland i relation till Sveriges säkerhetspolitiska situation? 

Ryssland omnämns inte av Sverigedemokraterna (Bergqvist, C. 2014). 
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5 Resultat 

I detta femte kapitel redogörs för uppsatsens resultat. Initialt i kapitlet besvaras 

uppsatsens två forskningsfrågor. Detta efterföljs av en avslutande diskussion. 

Därefter avslutas kapitlet, och därmed också uppsatsen, med en reflektion samt 

förslag till vidare forskning.  

Initialt i detta kapitel besvaras uppsatsens första forskningsfråga. Svaret på denna ligger 

sedermera till grund för besvarandet av uppsatsens andra forskningsfråga. Uppsatsens andra 

forskningsfråga utgör också detta arbetes huvudfråga, detta då besvarandet av denna fullgör 

uppsatsens syfte. 

5.1 Forskningsfråga ett 

Uppsatsens första frågeställning lyder: 

Vilken säkerhetspolitisk hotbild för Sverige, med fokus på Ryssland, tecknas av 

Socialdemokraterna, Moderaterna samt Sverigedemokraterna? 

För att på ett systematiskt sätt redogöra för svaren på uppsatsens första frågeställning kommer 

initialt det empiriska materialet, separat för varje aktör, att sammanfattas. Denna 

sammanfattning görs i syfte att på ett tydligt sätt kunna redogöra för den samlade bilden som 

respektive politisk aktör tecknar av Sveriges säkerhetspolitiska hot med fokus på Ryssland.  

5.1.1 Socialdemokraterna 

Socialdemokraterna tecknar en framtida hotbild innefattandes en bred palett från terrorism till 

klimatförändringar. Socialdemokraterna lyfter därutöver att konflikter med ursprung i tvister 

kring energitillgångar och råvaruförsörjning samt från terrorism och organiserad brottslighet 

allt mer kommer att prägla Sveriges hotbild. Dessa typer av hot kan uppstå väldigt snabbt 

varför den svenska beredskapen måste vara god. 

Socialdemokraterna ser gärna ett fördjupat nordiskt försvarssamarbete där även de baltiska 

länderna ingår. Det går inte att utesluta att Sverige i framtiden kommer att utsättas för ett 

väpnat hot, däremot är ett enskilt väpnat angrepp fortsatt osannolikt under en överskådlig 

framtid. 
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Socialdemokraterna menar att Sverige även fortsättningsvis skall vara militärt alliansfritt, och 

motsätter sig således ett svenskt Nato-medlemskap. En fortsatt militär alliansfrihet bidrar till 

att minimera hoten mot Sverige samtidigt som det ger Sverige möjlighet att själva råda över 

den politiska hållningen i ett potentiellt krisläge. Socialdemokraterna betonar dock samtidigt 

att Sverige i egenskap av en aktiv EU-medlem skall delta fullt ut i EUs gemensamma utrikes- 

och säkerhetspolitik, vilket också inkluderar EUs solidaritetsklausul. 

Socialdemokraterna lyfter också att en stor del av världens konflikter beror på en ojämn 

fördelning av jordens resurser. Detta bör åtgärdas i syfte att minska den globala hotbilden, 

vilket i slutändan bidrar till att även reducera den svenska hotbilden. 

Den tecknade bilden av Ryssland skiftar i karaktär. Materialet från den tidiga delen av den 

studerade tidsperioden återger en mer positiv bild av synen på Ryssland än det materialet som 

härrör från den senare delen. Socialdemokraterna pekar på att det sker positiva saker i det 

ryska samhället, men den allt mer auktoritära utvecklingen bör nogsamt följas. 

Socialdemokraterna landar dock i slutsatsen att den politiska, ekonomiska, sociala och 

militära utvecklingen i Ryssland kommer att vara en avgörande faktor för Sveriges framtida 

säkerhetspolitiska situation. 

Socialdemokraterna riktar skarp kritik mot den ryska annekteringen av Krim som enligt 

Socialdemokraterna strider mot folkrätten. Ukraina-krisen har påverkat den säkerhetspolitiska 

utvecklingen i negativ riktning.  En ytterligare destabilisering i Sveriges närområde skulle 

kunna leda till ett säkerhetsvakuum vilket, enligt Socialdemokraterna, måste undvikas. 

5.1.2 Moderaterna 

Efter att ha studerat det empiriska materialet som berör moderaternas syn på Sveriges 

säkerhetspolitiska hotbild med fokus på Ryssland framgår att Moderaterna målar upp en 

hotbild gentemot Sverige som är mångsidig till sin karaktär. Här ingår bl.a. hot som spridning 

av massförstörelsevapen, terrorism, organiserad brottslighet, klimatförändringar samt 

naturkatastrofer. Moderaterna påpekar dock att det inte går att ringa in alla potentiella hot då 

dessa över tid skiftar i form och karaktär. Moderaterna menar att Sveriges hotbild, genom en 

löpande omvärldsanalys, ständigt skall uppdateras. I denna process utgör utvecklingen i 

Ryssland en viktig beståndsdel. 

Risken för ett väpnat angrepp gentemot Sverige är dock inom överskådlig framtid fortsatt 

minimal. Incidenter av militär art kan dock inte uteslutas. Icke desto mindre bör Sverige enligt 
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Moderaterna eftersträva Nato-medlemskap, såväl som att stärka sin försvarsförmåga samt öka 

samarbetet med övriga Nordiska länder. 

Klart står att den säkerhetspolitiska situationen i Sveriges närområde, under perioden för 

uppsatsens tidsomfång, har försämrats. Detta beror till stor del på Rysslands ökade militära 

närvaro i Östersjön samt dess agerande i Ukraina. Vidare anses Ryssland röra sig i en allt mer 

auktoritär politisk riktning vilket ger anledning till oro. Moderaterna påpekar vidare att de 

farhågor som fanns rörande den ryska utvecklingen efter Georgienkriget 2008 har med råge 

överträffats. 

5.1.3 Sverigedemokraterna 

Sverigedemokraterna är den av de studerade aktörerna som tydligast håller fast vid det 

traditionella militära hotet gentemot Sverige. Mot bakgrund av detta menar 

Sverigedemokraterna att Sveriges internationella militära åtaganden i stort bör avvecklas till 

förmån för ett ökat nationellt fokus.  

Utöver det rent militära hotet återfinns hos Sverigedemokraterna också andra typer av 

okonventionella asymmetriska hot som härrör från bl.a. terrorism och organiserad brottslighet. 

Sverigedemokraterna lyfter också interna etniska motsättningar som ett hot då detta i 

förlängningen anses kunna leda till terrorism samt andra oroligheter i samhället. 

Synen på Ryssland går från att vara relativt försiktig och fåordig i Sverigedemokraternas 

motion från 2012 till att ta mer plats i motionerna från 2013 och 2014. Ryssland beskrivs där 

som en makthungrig nation som inte kommer att låta sig stoppas av varken EU eller Nato. 

Sverigedemokraterna kritiserar också Ryssland för att bl.a. gå i en allt mer auktoritär riktning. 

Sverigedemokraterna belyser dock, som den enda av de studerade aktörerna, den ryska synen 

på Natos och EUs östliga utvidgning. 

Sverigedemokraterna motsätter sig ett svenskt Nato-medlemskap, däremot eftersträvas en 

nordisk, alternativt en svensk-finsk militärallians. 
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5.1.4 Svar på forskningsfråga ett 

I syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta svaret på uppsatsens första forskningsfråga följer 

nedanstående tabell. 

Tabell 5.1 

Socialdemokraterna 

 

Moderaterna 

 

Sverigedemokraterna 

Upplevd svensk 

säkerhetspolitisk hotbild: 

 

Sveriges säkerhetspolitiska 

hotbild kännetecknas av 

potentiella kriser som härrör 

från energi-tillgångar och 

råvaruförsörjning, klimathot 

samt från terrorism och 

organiserad brottslighet.  

 

Upplevd svensk 

säkerhetspolitisk hotbild: 

 

Sveriges säkerhetspolitiska 

hotbild innefattas av att 

osäkerheten i världen har 

ökat och Sverige har att 

förhålla sig till detta. Vidare 

påtalas hotet från spridning 

av massförstörelsevapen, 

terrorism, organiserad 

brottslighet, 

klimatförändringar samt 

naturkatastrofer. 

Upplevd svensk 

säkerhetspolitisk hotbild: 

 

Sveriges säkerhetspolitiska 

hotbild innefattas av en 

traditionell militär hotbild i 

kombination med etniska 

motsättningar och 

okonventionella typer av 

asymmetriska hot, hit hör t.ex. 

terrorism och organiserad 

brottslighet. 

 

Synen på Ryssland:  
 
Rysslands sociala, militära, 

ekonomiska och politiska 

utveckling kommer att utgöra en 

avgörande faktor för Sveriges 

säkerhetspolitiska situation. 
 

Synen på Ryssland: 

Ryssland agerande har 

överträffat de farhågor som 

målades upp efter Georgien 

kriget 2008. En ny gräns 

passerades också i och med 

annekteringen av Krim. 

Vidare har den ryska militära 

övningsverksamheten kring 

Sveriges närområde blivit allt 

mer frekvent och aggressiv. 

Synen på Ryssland:  
 
Ryssland är en makthungrig 

nation som inte kommer låta sig 

stoppas av varken EU eller Nato. 

En viss förståelse för Rysslands 

synsätt på EUs och Natos östliga 

utvidgning uppvisas dock. 

 

5.2 Forskningsfråga två 

Med avsikt att fullgöra denna uppsats syfte följer härmed besvarandet av uppsatsens andra 

forskningsfråga. Denna lyder: 

I vilken utsträckning baserar Socialdemokraterna, Moderaterna samt Sverigedemokraterna 

sin ståndpunkt rörande ett svenskt Nato-medlemskap på deras syn av Sveriges 

säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland? 
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För att svara på denna fråga kommer Allison & Zelikows ”modell I ” att ligga till grund. 

”Modell I” utgår från att en beslutsfattande aktör handlar efter en strävan att värdemaximera 

ett på förhand uppsatt övergripande mål. Beslutsfattarens handling utgörs av ett väl 

genomtänkt beslut grundat på rationella antaganden där för och nackdelar vägts mot varandra 

i syfte att optimera värdemaximerandet av det övergripande målet. Det övergripande målet 

utgörs i denna uppsats av att verka för ”ökad säkerhet för Sverige”. 

De tre aktörerna kommer, i likhet med besvarandet av den första forskningsfrågan, att 

analyseras var för sig. 

5.2.1 Socialdemokraterna 

Potentiella hot eller möjligheter 

Sveriges säkerhetspolitiska hotbild kännetecknas av potentiella kriser som härrör från energi-

tillgångar och råvaruförsörjning, klimathot samt terrorism och organiserad brottslighet. 

Socialdemokraternas syn på Ryssland präglas av att landets sociala, militära, ekonomiska och 

politiska utveckling kommer att utgöra en avgörande faktor för Sveriges säkerhetspolitiska 

situation. 

Övergripande mål 

Verka för ökad säkerhet för Sverige. 

Alternativ 

Antingen en svensk anslutning till militäralliansen Nato, eller att även fortsättningsvis stå 

utanför. 

Konsekvenser 

Socialdemokraterna lyfter fram internationellt samarbetet i olika former som en stor del i 

lösningen på de hotbilder som idag tornar upp sig. Detta internationella samarbete sker för 

svensk del främst inom ramen för EU och FN. Sverige skall genom dessa organisationer bl.a. 

verka för fortsatt nedrustning samt spridandet av demokrati. Det nära samarbetet med EU 

tecknas av Socialdemokraterna som en hörnsten för svenskt vidkommande. Kopplat till detta 

slår också Socialdemokraterna tydligt fast att Sverige deltar fullt ut i EUs gemensamma 

utrikes- och säkerhetspolitik. Därutöver ställer sig Socialdemokraterna bakom EUs 

gemensamma solidaritetsdeklaration, samt den ensidiga svenska unilaterala 

solidaritetsklausulen.  
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Däremot vill Socialdemokraterna inte ge upp den svenska militära alliansfriheten. Detta bl.a. 

med bakgrund i att Sveriges möjligheter till att driva en självständig utrikespolitik i krislägen 

då kraftigt skulle begränsas. Vidare menar Socialdemokraterna att dagens hot kräver bredare 

lösningar än samarbeten enbart baserade på militära parametrar.  

Socialdemokraterna vill dock se ett fortsatt nära militärt samarbete med såväl Nato som med 

övriga Nordiska länder. Socialdemokraterna betonar också särskilt vikten av att Baltikum bör 

omfattas av det utökade nordiska samarbetet. 

Socialdemokraterna anser att det aggressiva ryska agerandet i Sveriges närområde har lett till 

att den säkerhetspolitiska utvecklingen i regionen är oroande. Till detta agerande räknas bl.a. 

den offensiva ryska hållningen i Arktisk samt att Ryssland använder energileveranser som 

utrikespolitiskt påtryckningsmedel, något som Socialdemokraterna anser är helt oacceptabelt. 

Detta ryska aggressiva agerande har tilltagit i och med annektering av Krim 2014.  

Den militära konflikten i Ukraina är enligt Socialdemokraterna att betrakta som väldigt 

allvarlig. En ytterligare säkerhetspolitisk destabilisering i Sveriges närområde skulle kunna 

leda till ett säkerhetsvakuum, vilket enligt Socialdemokraterna måste undvikas. I syfte att 

undvika detta måste Sveriges försvarsförmåga stärkas och Gotland bör åter militariseras.  

Socialdemokraternas förslag på beslut 

Socialdemokraterna säger nej till ett svenskt Nato-medlemskap. Detta bl.a. med bakgrund i att 

ett Nato-medlemskap skulle beskära de svenska möjligheterna att föra en självständig 

utrikespolitik vid ett eventuellt krisläge. Samtidigt slår Socialdemokraterna fast att Sverige 

skall delta fullt ut i EUs gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska samarbete. Detta är en 

aning tvetydigt då även en gemensam EU linje utgör en begränsande inverkan på Sveriges 

möjligheter till ett självständigt utrikes-och säkerhetspolitiskt agerande. 

Rysslands sociala, militära, ekonomiska och politiska utveckling beskrivs av 

Socialdemokraterna utgöra en avgörande faktor för Sveriges säkerhetspolitiska situation. 

Under uppsatsens tidsmässiga avgränsning har utvecklingen inom hart när samtliga av dessa 

områden har gått i en, för Sverige, negativ riktning. Detta påtalar också Socialdemokraterna 

bl.a. genom konstaterandet att Ryssland uppträder allt mer aggressivt gentemot sina 

grannländer samt att energileveranser konsekvent nyttjas av Ryssland i utrikespolitiska syften. 

Vidare fördöms, med skarpa ordalag, den ryska annekteringen av Krim. Samtidigt flikar 

Socialdemokraterna in att den ryska utvecklingen inte enbart är negativ, det finns även saker 
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som går åt rätt håll i Ryssland. Exakt vad Socialdemokraterna syftar på här framgår dock inte. 

Därutöver menar Socialdemokraterna också att den ryska offensiven i Georgien 2008 inte 

hade ett lika hastigt och överraskande förlopp som den borgerliga alliansen ville göra 

gällande. Tvärt om var det ryska uppbyggandet inför denna konflikt högst påtagligt. 

Häri upplever författaren att Socialdemokraterna till viss del har svårt att få ihop logiken i sitt 

resonemang. Samtidigt som partiet tydligt gör klart att utvecklingen i Ryssland till stor del 

påverkar Sveriges säkerhetspolitiska situation verkar partiet ha svårt att enas om en 

konsekvent hållning. Detta trots att den säkerhetspolitiska utvecklingen samt Rysslands 

agerande tydligt rör sig i en ickeönskvärd riktning. Samtidigt som Socialdemokraterna mycket 

riktigt påtalar stora delar av den negativa ryska utvecklingen upplever författaren att partiet 

samtidigt vill tona ned synen på Ryssland som ett hot gentemot Sverige. En möjlig förklaring 

till detta skulle kunna vara att Socialdemokraterna inte har intresse av att påvisa att den 

säkerhetspolitiska hotbilden har förvärrats då detta skulle kunna leda till en allt mer intensiv 

Nato-debatt i Sverige. Vilket enligt författaren är något Socialdemokraterna i det längsta vill 

undvika. 

I stort delar såväl Moderaterna, Socialdemokraterna samt Nato i stora stycken synen på de nya 

typer av hot som de flesta västländer står inför idag. Det militära hotet tonas ned till förmån 

för bl.a. hotet från global terrorism. Därutöver betonas också vikten av att säkerställa 

råvaruförsörjningen genom att hålla de stora handelsvägarna, som utgör navet i den globala 

världen, öppna. Såväl Nato som Socialdemokraterna trycker också på att målet är en 

kärnvapenfri värld samt att den konventionella nedrustningen kontinuerligt skall fortgå.  

Dessa samröringspunkter till trots har den tongivande socialdemokratiske 

försvarsföreträdaren, tillika den nuvarande försvarsministern Peter Hultqvist tydligt klargjort 

att en parlamentarisk utredning av ett svensk Nato-medlemskap inte kan komma på fråga. 

Skulle, trots allt, en dylik utredning ändock tillsättas är dess resultat fullständigt irrelevant. 

Detta då Socialdemokraterna oavsett denna utrednings slutsatser fortfarande kommer att 

motsätta sig ett svenskt Nato-medlemskap.  

Socialdemokraterna föreslår i likhet med Moderaterna åtgärder i syfte att stärka såväl de 

nationella som de internationella säkerhetspolitiska målen. Däremot verkar det, hos 

Socialdemokraterna finnas en viss ”beröringsskräck” avseende ett svenskt Nato-medlemskap. 

Socialdemokraterna ställer sig dock positiva till ett utökat fredstida samarbete med såväl Nato 

som organisation som individuellt med dess medlemsländer.  
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Baserat på ovanstående resonemang bedömer författaren att förankringen i ett nej till svenskt 

Nato-medlemskap hos Socialdemokraterna i mycket liten utsträckning baseras på dess 

upplevda säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland. Författaren tolkar således detta 

som att Socialdemokraternas ståndpunkt i Nato-frågan till stora delar baseras på andra 

parametrar än enbart strävan efter en ökad säkerhet för Sverige.  

5.2.2 Moderaterna 

Potentiella hot eller möjligheter 

Sveriges säkerhetspolitiska hotbild innefattas av att osäkerheten i världen har ökat och 

Sverige har att förhålla sig till detta. Vidare påtalas hotet från spridning av 

massförstörelsevapen, terrorism, organiserad brottslighet, klimatförändringar samt 

naturkatastrofer. 

Moderaternas syn på Ryssland präglas av åsikten att landets agerande har överträffat de 

farhågor som målades upp efter Georgien kriget 2008. En ny gräns passerades också i och 

med annekteringen av Krim. Vidare har den ryska militära övningsverksamheten kring 

Sveriges närområde blivit allt mer frekvent och aggressiv. 

Övergripande mål 

Verka för ökad säkerhet för Sverige. 

Alternativ 

Antingen en svensk anslutning till militäralliansen Nato, eller att även fortsättningsvis stå 

utanför. 

Konsekvenser 

Moderaterna poängterar vikten av att Sverige skall utgöra en stark internationell röst. Detta 

manifesteras av att Moderaterna vill att Sverige skall vara en betydande aktör inom såväl EU 

som FN. Den svenska utrikespolitiken skall vara integrerad med EUs. Här utgör också ett 

potentiellt svenskt Nato-medlemskap en del i den samlade svenska utrikespolitiska styrkan. 

Detta då Sverige i egenskap av Nato-medlem får en möjlighet att aktiv påverka de beslut som 

Nato fattar.  

Det faktum att Natos agerande är centralt för såväl Sveriges, som för Europas säkerhet gör att 

Sverige i egenskap av Nato-medlem, enligt Moderaterna, får ett större utrikespolitiskt 

inflytande jämfört med det man har som icke Nato-medlem. 
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Hotbilden gentemot Sverige består enligt Moderaterna av bl.a. spridning av 

massförstörelsevapen samt terrorism och organiserad brottslighet. Därutöver påtalas det allt 

mer spända omvärldsläget, med ett påtagligt aggressivt ryskt militärt övningsmönster i 

Sveriges närområde. Som en adekvat åtgärd att vidtaga gentemot detta lyfter Moderaterna 

bl.a. behovet av ett tätare transatlantiskt samt nordisk samarbete. Häri utgör ett svenskt Nato-

medlemskap det naturliga slutmålet.  

Författaren kan här se att det finns ett tydligt samband mellan moderaternas tecknade 

säkerhetspolitiska hotbild och dess ståndpunkt i Nato-frågan. Moderaterna tecknar en hotbild 

som till stora delar stämmer överens med den hotbild Nato tar höjd för i sitt senaste 

strategiska koncept. Detta tolkar författaren som att Moderaterna anser att Sverige, i likhet 

med de flesta Nato-länder, delar samma typer av hot. Ett svenskt Nato- medlemskap skulle då 

ge Sverige ökade möjligheter till att hantera dessa hot i jämförelse med vad som är fallet i 

egenskap av att utgöra en militärt alliansfri nation. 

Vidare beskrivs Ryssland som en oberäknelig aktör, vars utveckling till stor del måste tas i 

beaktande när den svenska hotbilden skall analyseras. Moderaterna påpekar att det allt mer 

aggressiva ryska militära beteendet utgör anledning till oro. Detta exemplifierar Moderaterna 

bl.a. med det ryska agerandet i Georgien 2008, ockupationen av delar av Ukraina 2014 samt 

det, generellt sett, allt mer revanschistiska ryska tongångarna. Detta kopplat till att 

Moderaterna i valguiden från 2010 påtalar att ett säkerhetshot mot Sveriges grannländer också 

kan få stora konsekvenser för Sveriges del gör att moderaternas Nato-linje får ytterligare stöd 

i deras tecknade säkerhetspolitiska hotbild. Moderaterna lyfter också att det svenska försvaret 

måste stärkas, bl.a. bör Gotland åter militariseras. Författaren upplever detta som ett tecken på 

att Moderaterna anser att den svenska försvarsmakten av idag är underdimensionerad i 

relation till den potentiella hotbild som försvarsmakten eventuellt kan komma att ställas inför.   

Moderaternas förslag på beslut 

Moderaterna säger ja till ett svenskt medlemskap i Nato.  

Moderaterna baserar i hög utsträckning sin ståndpunkt rörande ett svenskt Nato-medlemskap 

på dess syn av Sveriges säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland. Av ovanstående 

diskussion att döma upplever författaren att Moderaterna relaterar sin Nato-ståndpunkt till 

såväl de nationella som de internationella säkerhetspolitiska målen. De nationella 

säkerhetspolitiska målen, som bl.a. består av att reducera ett lands sårbarhet, behandlar 

Moderaterna när de påtalar att det nationella försvaret måste stärkas. Detta ligger i linje med 
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Natos rekommendationer om att varje medlemsland bör satsa minst 2 % av BNP på försvaret. 

De internationella målen, som handlar om en stats strävan till att reducera hoten mot dess 

säkerhet, blir bl.a. visualiserat genom moderaternas vilja till ett starkt engagemang i EU, FN 

samt ett svenskt medlemskap i Nato. Dessa organisationer anses av Moderaterna dela 

Sveriges övergripande mål och värderingar. Detta gör att det ligger i Sveriges intresse att FNs, 

EUs och Natos påverkansfaktor i omvärlden stärks, då detta indirekt innebär att dessa 

organisationers medlemsländer också får ökat inflytande och status.  

Moderaternas resonemang gör att tydliga paralleller kan dras mellan viljan till en ökad 

säkerhet för Sverige och behovet av ett svenskt Nato-medlemskap. Inte minst genom att 

Moderaterna och Nato har väldigt samstämmiga bilder gällande framtida hot. Vidare går det 

också att se en oro för ett allt mer oberäkneligt Ryssland i kombination med ett till synens 

underdimensionerat svenskt försvar. Empirins material gör således, enligt författaren, 

gällande att Moderaterna upplever Sverige som säkrare i egenskap av Nato-medlem än som 

militärt alliansfri nation.  

5.2.3 Sverigedemokraterna 

Potentiella hot eller möjligheter 

Sveriges säkerhetspolitiska hotbild innefattas av en traditionell militär hotbild i kombination 

med etniska motsättningar och okonventionella typer av asymmetriska hot t.ex. terrorism och 

organiserad brottslighet. Sverigedemokraternas syn på Ryssland präglas av åsikten att 

Ryssland är en makthungrig nation som inte kommer låta sig stoppas av varken EU eller 

Nato. En viss förståelse för Rysslands synsätt på EUs och Natos östliga utvidgning uppvisas 

dock 

Övergripande mål 

Verka för ökad säkerhet för Sverige. 

Alternativ 

Antingen en svensk anslutning till militäralliansen Nato, eller att även fortsättningsvis stå 

utanför. 

Konsekvenser 

Av de tre aktörer som studerats i denna uppsats är Sverigedemokraterna tydligast med att 

poängtera att det militära hotet mot Sverige finns kvar, om än i ny tappning. 

Sverigedemokraterna målar upp en multipolär världsbild där flera starka aktörer tävlar om 
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global makt och inflytande. Sverigedemokraterna nämner också att hot som terrorism och 

cyberkrigföring i högsta grad är aktuella. Sverigedemokraterna nämner också människors 

skilda kulturella bakgrund som ett potentiellt hot. Sverigedemokraterna anser att stora 

kulturella olikheter kan leda till en ökad polarisering vilket i sin tur kan leda till inre 

spänningar som på sikt kan utgöra en grogrund för terrorism samt andra oroligheter. 

Sverigedemokraterna vill se en ökad nationell försvarssatsning bl.a. på bekostnad av de 

svenska internationella utlandsinsatserna. 

Partiets syn på Nato är dock aningen ambivalent. Samtidigt som Sverigedemokraterna 

deklarerar att det inte finns tillräckliga skäl för ett svenskt Nato-medlemskap lyfter partiet 

fram att någon form av planering för att konkret kunna ta emot stöd från Nato måste till. 

Därutöver bör all svensk nyanskaffning av militärt materiel vara av Nato standard. Detta i 

syfte att förenkla för Sverige att såväl kunna ge som ta emot stöd från Nato.  

Till skillnad mot Socialdemokraterna motsätter sig inte Sverigedemokraterna att Sverige ger 

upp den militära alliansfriheten. Sverigedemokraterna eftersträvar en nordisk-, alternativt en 

svensk-finsk militärallians. Dessa nordiska alternativ förespråkas mot bakgrund av ländernas 

snarlika förutsättningar samt kulturella likheter.  

Författaren ser i Sverigedemokraternas resonemang en koppling mellan dess syn på vikten av 

det nationella försvaret och viljan till en nordisk försvarsallians. Sverigedemokraterna menar, 

till skillnad från de två andra studerade aktörerna att det militära hotet mot Sverige i allra 

högsta grad fortfarande är aktuellt. Därför bör ett eventuellt militärt samarbete i syfte att 

avhjälpa detta hot också ske tillsammans med likartade länder som till stora delar står inför 

samma säkerhetspolitiska utmaningar.  

Sverigedemokraternas syn på Ryssland är skiftande. Från skarpa fördömanden till en 

uppvisad förståelse för den ryska reaktionen på Natos och EUs östliga utvidgning. 

Sverigedemokraterna menar att Nato under en längre tid flyttat fram sina positioner allt 

närmare Ryssland vilket nu gör att Ryssland känner sig trängt. Således innehar Nato och till 

viss del även EU del i skulden för den nuvarande spända säkerhetspolitiska situationen. 

Författaren uppfattar att Sverigedemokraternas negativa inställning gentemot ett svenskt 

Nato-medlemskap delvis grundas i partiets vilja att främst söka samarbeten baserat på 

kulturella likheter. Här utgör de nordiska länderna det naturliga valet för 
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Sverigedemokraterna. Detta synsätt upplever författaren också till del går igen i 

Sverigedemokraternas motstånd mot det svenska EU medlemskapet. 

Vad som dock talar emot en nordisk, alternativt en svensk-finsk militärallians är att Danmark 

och Norge redan är Nato-medlemmar och således antagligen inte ser sig nödgade att ingå i 

ytterligare en militärallians. Avseende en svensk-finsk militärallians skulle denna vara så 

marginell i jämförelse med såväl Ryssland som Nato att frågan är vilken nytta en sådan allians 

egentligen skulle föra med sig.  

Vid sidan av såväl det militära hotet som hotet från global terrorism och cyberkrigföring 

tecknar Sverigedemokraterna det svenska råvaruberoendet som ett potentiellt hot. Detta då ett 

utländskt råvaruberoende har en begränsande inverkan på Sveriges möjligheter att föra en helt 

självständigt politik. Ett sätt att avhjälpa detta hot är enligt Sverigedemokraterna att bli i stora 

delar självförsörjande alternativt att minska ned beroendet av specifika råvaror. 

Författaren upplever att Sverigedemokraterna och Nato har en hel del gemensamma 

beröringspunkter gällande synen på vad som utgör de nya typer av hot som förekommer idag. 

Som organisation är Nato anpassad till att just avhjälpa dessa typer av hot, samt att genom 

förebyggande åtgärder tillse att dessa hot inte uppkommer från första början. Mot bakgrund 

av detta förefaller det som att ett svenskt medlemskap i Nato skulle kunna utgöra en önskvärd 

åtgärd för Sverigedemokraterna. Icke desto mindre motsätter sig partiet ett sådant. Istället 

lyfter Sverigedemokraterna vikten av att den kulturella samhörigheten kommer i första 

rummet, trots att detta i praktiken mynnar ut i mer eller mindre orealistiska förslag.  

Sverigedemokraternas förslag på beslut 

Sverigedemokraterna motsätter sig ett svenskt Nato-medlemskap. Partiet fokuserar tydligt på 

de nationella säkerhetspolitiska målen, d.v.s. ett stärkt nationellt försvar samt en strävan efter 

att bli oberoende från import av essentiella varor. Detta gör att de internationella 

säkerhetspolitiska målen hamnar lite i skymundan, bortsett från önskan om en helt eller delvis 

nordisk försvarsallians. Författaren uppfattar även att Sverigedemokraterna i stor utsträckning 

eftersträvar mellan-statliga samarbeten baserade på kulturella likheter snarare än faktiska 

likheter. Då Sverigedemokraterna upplever att stora kulturella likheter gagnar samarbeten 

förefaller det logiskt att Sverigedemokraterna ser ett samarbete mellan de nordiska länderna 

som det mest gynnsamma för Sveriges säkerhet. Sverigedemokraterna är också den aktör som 

tydligast förespråkar att Sverige på ett nationellt plan kraftigt bör höja sin försvarsförmåga.  
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Mot bakgrund av ovanstående resonemang tolkar författaren att Sverigedemokraternas 

ståndpunkt i frågan om ett svenskt Nato-medlemskap delvis baseras på dess upplevda 

säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland. 

Författaren upplever dock att det till viss del finns andra parametrar, än aktuell hotbild 

gentemot Sverige, som styr Sverigedemokraternas ståndpunkt i Nato-frågan. Överlag anser 

dock författaren att Sverigedemokraternas förslag på säkerhetspolitisk lösning till stora delar 

baseras på vad partiet upplever genererar en ökad säkerhet för Sverige. 

5.2.4 Svar på forskningsfråga två 

Efter att ha studerat de tre aktörernas koppling mellan upplevd svensk säkerhetspolitisk 

hotbild, med fokus på Ryssland och deras ståndpunkt rörande svenskt Nato-medlemskap kan 

författaren konstatera att det skiljer sig en del åt mellan de tre studerade aktörerna. I stort sett 

tecknar dock de tre aktörerna snarlika säkerhetspolitiska hotbilder. Det största undantaget 

utgör Sverigedemokraterna i egenskap av dess resonemang kring det fortsatta militära hotet 

samt dess tillskrivna betydelse av kulturella likheter och olikheter. 

Författaren kan dock hos Moderaterna se en röd tråd mellan säkerhetspolitisk hotbild och 

viljan till ett svenskt Nato-medlemskap. Partiet menar att ett svenskt Nato-medlemskap dels 

kommer att stärka Sveriges förmåga att påverka sin omvärld samtidigt som det kommer att 

hjälpa Sverige att klara av de potentiella hot vi står inför. 

Socialdemokraterna är dock aningen mer tvetydiga. Partiet betonar vikten av internationellt 

samarbete samt att de står bakom såväl EUs solidaritetsdeklaration som den ensidiga svenska 

solidaritetsklausulen. Därutöver påpekar Socialdemokraterna att Sverige är en del av EUs 

gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska linje. Samtidigt menar partiet att ett svenskt 

Nato-medlemskap inte är önskvärt bl.a. då ett sådant skulle beskära den svenska 

handlingsfriheten i ett potentiellt krisläge. Den hotbild Socialdemokraterna tecknar för 

Sverige liknar dock till stora delar den hotbild Nato tar höjd för. Samtidigt anser såväl Nato 

som Socialdemokraterna att en fortsatt nedrustning med en kärnvapenfri värld som slutmål 

bör eftersträvas.  

Trots dessa beröringspunkter avfärdar Socialdemokraterna helt såväl ett svenskt Nato-

medlemskap som en utredning av detsamma. Denna ovilja till att ens söka ökad kunskap i 

frågan tolkar författaren som att det till stor del ligger ideologiska skäl bakom 

Socialdemokraternas åsikt rörande ett svenskt Nato-medlemskap. 
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Sverigedemokraterna lägger sig någonstans mittemellan de två andra aktörerna. 

Sverigedemokraterna lyfter i motsatts till Moderaterna och Socialdemokraterna det militära 

hotet som högts påtagligt och menar att Sverige kraftigt bör höja sin nationella 

försvarsförmåga. Därutöver lyfter partiet att samarbeten sker bäst mellan kulturellt närstående 

parter som dessutom delar säkerhetspolitiska utmaningar. Mot bakgrund av detta lyfter 

Sverigedemokraterna fram att en nordisk, alternativt en svensk-finsk militär allians vore det 

mest gynnsamma i syfte att öka Sveriges säkerhet.  

Undersökningens sammanfattande svar på forskningsfråga två framgår av tabell 5.2 

Forskningsfråga två lyder: 

I vilken utsträckning baserar Socialdemokraterna, Moderaterna samt Sverigedemokraterna 

sin ståndpunkt rörande ett svenskt Nato-medlemskap på deras syn av Sveriges 

säkerhetspolitiska hotbild, med fokus på Ryssland? 

 
Tabell 5.2 

 

Socialdemokraterna 

 

 

Moderaterna 

 

Sverigedemokraterna 

Till liten utsträckning.  
 
Socialdemokraterna trycker 

på vikten av att Sverige 

följer EUs gemensamma 

utrikes- och 

säkerhetspolitiska linje 

samtidigt som de hävdar att 

ett Nato-medlemskap beskär 

den svenska 

handlingsfriheten. Därutöver 

motsätter sig partiet ett Nato-

medlemskap oavsett vad en 

eventuell utredning av frågan 

skulle komma fram till. 

Detta borgar för att 

ståndpunkten i Nato-frågan i 

hög grad baseras på andra 

parametrar än aktuell 

säkerhetspolitisk hotbild 

gentemot Sverige. 

Till stor utsträckning.  
 
Moderaterna påpekar att 

Sveriges möjlighet att påverka 

sin omvärld, samt att stå emot 

potentiella hot ökar med ett 

Nato-medlemskap. Då Nato är 

en så central aktör för Sveriges 

och Europas säkerhet innebär 

ett fortsatt svenskt icke-

medlemskap en nackdel 

avseende strävan efter ökad 

svensk säkerhet. Därutöver går 

Sverige som icke Nato-

medlem till stora delar miste 

om möjligheten att påverka 

Nato i en för Sverige önskvärd 

riktning.   

Till en begränsad 

utsträckning.  
 
Sverigedemokraterna upplever 

att det militära hotet gentemot 

Sverige i högsta grad är aktuellt. 

Således borde ett Nato 

medlemskap vara önskvärt. 

Samtidigt anser 

Sverigedemokraterna att 

samarbeten i stor utsträckning 

gynnas av att vara grundade på 

kulturella likheter, varför partiet 

anser att en stärkt nationell 

försvarsförmåga i kombination 

med en nordisk, alternativt en 

svensk-finsk militärallians vore 

det mest gynnsamma för en 

ökad svensk säkerhet. 

 

5.3 Avslutande diskussion 

Säkerhetspolitik är en komplex företeelse. Det finns aldrig några på förhand givna svar. Det 

enda som är säkert är att omvärldsläget är ombytligt och det gäller att vara beredd på hastiga 
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omsvängningar. Exempelvis var det inte många bedömare som under mitten av 1980-talet 

kalkylerade med Sovjetunionens då nära förestående kollaps.  

Efter en tid av säkerhetspolitisk avspänning och en relativt stabil situation i Sveriges 

närområde har nu pendeln svängt. Ryssland är mitt uppe i en stor militär upprustning 

samtidigt som landet har ockuperat Krim-halvön. 

I Sverige har försvarsdebatten åter blossat upp och med den en debatt rörande ett svenskt 

Nato-medlemskap. Just frågan om ett svenskt Nato-medlemskap är komplicerad då detta 

markant skulle bidra till att rita om den säkerhetspolitiska kartan i vår del av världen. Icke 

desto mindre är det viktigt att en nykter och saklig debatt förs kring de för och nackdelar som 

ett svenskt Nato-medlemskap skulle föra med sig. I denna debatt bör alla frågor vridas och 

vändas på i syfte att värdemaximera Sveriges ställning. Författarens åsikt är att denna debatt 

gynnas av att i största möjliga mån vara fri från ideologiska- och inrikespolitiska slagträn.  

Efter att ha studerat sambandet mellan de tre aktörernas syn på den svenska säkerhetspolitiska 

hotbilden, med fokus på Ryssland, och deras ståndpunkt i Nato-frågan upplever författaren att 

aktörerna skiljer sig en hel del åt. Därutöver anser författaren att aktörerna helt eller delvis 

undviker vissa väldigt viktiga konsekvenser som ett eventuellt svenskt Nato-medlemskap 

skulle föra med sig.  

Moderaterna är den aktör som, enligt författaren, till störst del baserar sin ståndpunkt i Nato-

frågan på upplevd säkerhetspolitisk hotbild.  

Vad författaren dock efterfrågar hos Moderaterna är huruvida partiet egentligen har tänkt 

igenom den oerhört starka signalverkan ett svenskt Nato-medlemskap skulle föra med sig. Det 

skulle med största sannolikhet kyla ned relationerna med Ryssland väsentligt. Därutöver 

skulle Sverige i egenskap av Nato-medlem antagligen få en utökad hotbild då Nato som 

organisation, efter bl.a. insatsen i Afghanistan, ogillas av många terrorister samt diverse 

övriga mer eller mindre radikala grupper. Dessa aspekter berör inte Moderaterna i någon 

större utsträckning. 

Vidare förklaras inte heller vad ett Nato-medlemskap skulle kosta för svensk del samt 

huruvida Moderaterna avser följa Natos rekommendationer på att årligen satsa minst 2 % av 

BNP på försvarsutgifter. Här efterlyser författaren att Moderaterna var mer tydliga i hur de ser 

på Sveriges roll som Nato-medlem samt vilka negativa aspekter detta eventuellt skulle föra 

med sig.  



Magisteruppsats Statskunskap 

Karlstad Universitet: SVAD05 

Daniel Bele 

 

64 

 

Socialdemokraterna är den aktör bland de studerade som i minst utsträckning baserar sin 

ståndpunkt i Nato-frågan på dess upplevda säkerhetspolitiska hotbild. Detta får författaren att 

fråga sig varför ett statsbärande parti som Socialdemokraterna, som dessutom påstår sig 

omfamna de flesta former av internationella samarbeten, har en sådan ”beröringsskräck” 

avseende ett svenskt Nato-medlemskap. Samtidigt som EU beskrivs utgöra en hörnsten för 

svenskt vidkommande avslås å det bestämdaste att ens utreda ett svenskt Nato-medlemskap. 

Då skall man ha med sig att EU och Nato delar 22 medlemsländer. Detta medför att det 

absoluta flertalet EU-länder också är Nato-medlemmar, och vice versa.  

Denna Socialdemokratiska hållning i Nato-frågan kan, enligt författaren, härröra utifrån ett 

flertal olika aspekter. Den första är att Socialdemokraterna eventuellt nöjer sig med en 

satisfiering, framför en optimering, av Sveriges säkerhet. Socialdemokraterna lyfter frekvent 

vikten av det svenska EU-medlemskapet samtidigt som partiet ofta i olika sammanhang 

återförsäkrar den svenska unilaterala solidaritetsförklaringen. Detta tolkar författaren som att 

Socialdemokraterna fäster en stor säkerhetspolitisk tilltro till EU-samarbetet och det svenska 

EU-medlemskapet.  

Detta kan dock vara lite av en risktagning då EU inte alls på samma sätt som Nato har några 

gemensamma försvarsförpliktelser gentemot dess medlemsstater.   

Därutöver spelar antagligen även kärnvapenfrågan en stor roll i Socialdemokraternas Nato-

motstånd. I likhet med alliansfriheten utgör motstånd mot kärnvapen en hjärtefråga för 

Socialdemokraterna. Här kan det dock, enligt författaren, finnas en risk att 

Socialdemokraterna har svårt att skilja på USA och Nato. USA har kärnvapen, Nato som 

organisation har det inte. De Nato-länder som, utöver USA, förfogar över kärnvapen är EU-

länderna Storbritannien samt Frankrike.  

En möjlig förklaring till den socialdemokratiska oviljan gentemot en svensk Nato-utredning 

kan vara att en sådan riskerar att tolkas som en signal till omvärlden, samt till svenska folket, 

att Sverige och Socialdemokraterna öppnar för att ompröva sin säkerhetspolitiska position. 

Här menar dock författaren att Sveriges omfattande Nato-samarbete redan signalerar om 

tydligt starka band mellan Nato och Sverige. Detta är dock ett samarbete som succesivt 

fördjupats utan att det svenska folket egentligen är medvetna om detta. För omvärlden är det 

med största säkerhet ingen tvekan om åt vilket håll Sverige lutar. Däremot är författaren 

tveksam till om huvuddelen av det svenska folket är medvetna om vidden av den 

beroendeställning Sverige befinner sig i gentemot Nato. 
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Trots att de flesta i Sverige är klara över skillnaden mellan EU och Nato bör man ha i åtanke 

att denna gränsdragning inte alltid är lika självklar hos många av de parter och grupper som 

ogillar Nato. Då majoriteten av EUs medlemmar också är Nato-medlemmar finns det en 

betydande risk att dessa två organisationer klumpas ihop till en. Detta gör att ett svenskt EU-

medlemskap i kombination med det omfattande svenska Nato-samarbetet gör att Sverige 

riskerar att förknippas som ett Nato-land, trots att vi de facto inte är det. Detta kan i värsta fall 

leda till att även Sverige omfattas av de hot som riktas mot Nato-länder i egenskap av att de 

just är Nato-medlemmar. Till skillnad från Natos medlemsländer omfattas dock inte Sverige 

av de ömsesidiga försvarsgarantierna.  

Mot bakgrund av ovanstående är det författarens mening att en svensk Nato-utredning skulle 

utgöra ett mycket välbehövligt informationsunderlag. Detta i syfte att klargöra vad det är för 

organisation Sverige har så täta band med samt huruvida Natos stadgar är något som ligger i 

linje med den svenska folkviljan samt vad, om något, Sverige har att vinna på ett fortsatt 

Nato-samarbete och i förlängningen ett eventuellt medlemskap. 

Författaren efterlyser också en klarare Socialdemokratisk tydlighet. Hur långt anser 

Socialdemokraterna att det svenska Nato-samarbetet kan fortgå utan att det riskerar att addera 

ytterligare ett antal komponenter till den svenska säkerhetspolitiska hotbilden. 

Den sista aktören, Sverigedemokraterna, lyfter med bakgrund i en hotbild som till del 

påminner om kalla krigets invasionshot vikten av ett starkt svenskt nationellt försvar. Det 

nationella försvaret skall prioriteras bl.a. på bekostnad av de nuvarande militära 

internationella insatserna Sverige deltar i. 

De nuvarande svenska internationella militära insatserna skall alltså till stor del avvecklas. 

Detta trots att Sverigedemokraterna lyfter den globala terrorismen samt den organiserade 

brottsligheten som ett tydligt hot gentemot Sverige. Här upplever författaren en tvetydighet. 

Dels vill Sverigedemokraterna föra Sverige mot en mer isolationistisk riktning, då partiet 

förordar en avveckling av stora delar av Sveriges utländska militära engagemang. Samtidigt 

skulle just ett sådant agerande ge ökat spelrum för terrorism och organiserad brottslighet i de 

länder där Sverige dragit sig ur. Detta skulle på sikt kunna påverka Sveriges säkerhet i negativ 

riktning.  

Vidare låter partiet delvis den kulturella identiteten verka gränssättande för mellanstatliga 

samarbeten. Genom detta resonemang upplever författaren att Sverigedemokraterna missar 
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det faktum att kulturell likhet inte alltid per automatik innebär att man har samma uppfattning 

och strävar efter samma mål. Ett aktuellt exempel på detta ser vi idag i och med konflikten 

mellan Ryssland och Ukraina. 

Ovanstående diskussion visar tydligt på komplexiteten i säkerhetspolitiska frågor. Därutöver 

framgår också att de tre studerade aktörerna har olika säkerhetspolitiska lösningar för Sverige. 

Dessa lösningar grundas i olika bevekelsegrunder som berör allt från upplevd 

säkerhetspolitisk hotbild till parti-ideologi samt världsåskådning.  

Detta arbete har visat på delar av de svårigheter som finns inbakade i politiskt beslutsfattande. 

Ofta är det även fler komponenter en politisk beslutsfattare måste förhålla sig till än de rent 

faktiska aspekterna kring den aktuella frågan. Således räcker inte alltid ett logiskt 

handlingsalternativ som beslutsunderlag. Däremot utgör detta handlingsalternativ en bra 

grund att utgå ifrån.  

Olika politiska beslut hänger också ofta samman. Exempelvis leder i regel ett ökat 

ekonomiskt anslag inom en specifik sektor till ett minskat anslag i en annan, alternativt höjda 

skatter. De fattade besluten påverkar på olika sätt väljaropinionen, vilket indirekt också 

påverkar möjligheterna för de politiska makthavarna att bli omvalda. Därutöver eftersträvar 

också politiska partier ofta att framstå som ansvarstagande och konsekventa. Detta då en 

tydlig politisk linje signalerar trovärdighet och kredibilitet, vilket i regel utgör 

eftersträvansvärda egenskaper för politiska partier med mål att bilda regering.  

Detta gör att det till synes mest logiska och rationella alternativet inte alltid är det bäst 

lämpade när det kommer till politiskt beslutsfattande. Detta då politiska beslut i regel är mer 

komplicerade än att de låter sig styras av ren logik. 

Gällande frågan om ett svenskt Nato-medlemskap anser författaren att en stor del av 

förklaringen kring de skilda ståndpunkterna går att återfinna inom respektive aktörs historiska 

arv vilket ofta kopplas samman med deras ideologiska hemvist. Detta gäller särskilt för 

Moderaterna och Socialdemokraterna.  

Gällande Moderaterna har detta parti länge förespråkat ett närmande gentemot Nato, även om 

denna fråga inte alltid varit högst på agendan. Moderaterna har sin bakgrund som ett 

traditionell konservativt parti där frågor som ett starkt försvar och ett tydligare närmande 

gentemot västmakterna varit viktiga. 
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Rörande Socialdemokraterna har detta parti under lång tid försvarat den svenska 

alliansfriheten. Detta gör att Socialdemokraterna har investerat en stor del av sitt politiska 

kapital i denna fråga. Här bör man också ha i minnet att partiet redan en gång gjort avsteg från 

sin traditionella alliansfria linje i samband med det svenska EU-inträdet i mitten på 90-talet. 

Att göra detta ännu en gång skulle eventuellt resultera i en större förtroendekris inom den 

svenska socialdemokratin. Detta då ett officiellt Socialdemokratiskt stöd för ett svenskt Nato-

medlemskap skulle innebära att partiet, på relativt kort tid, frångått sin i det närmaste norm-

bildande linje inte mindre än två gånger. 

Det svenska EU-medlemskapet kom dock i efterspelet av såväl den ekonomiska krisen i 

början på 90-talet såväl som det kalla krigets slut. Detta var omvälvande händelser som bidrog 

till att stora delar av den då rådande ekonomiska- och politiska världsordningen 

omkullkastades. Dessa händelser kom dock att verka som ett ”window of opportunity” där 

Socialdemokraterna tillsammans med de borgerliga partierna gemensamt kom att agera för ett 

svenskt EU-inträde. Måhända utgör dagens nyckfulla och stundtals aggressiva ryska beteende, 

tillsammans med de omfattande ekonomiska sanktioner som riktas mot landet att vi återigen 

står inför en liknande situation. Skillnaden denna gång är att det idag ligger ett svenskt Nato-

medlemskap i potten.  

Sverigedemokraterna, i motsats till såväl Socialdemokraterna som Moderaterna, har dock inte 

samma cementerade linje kring synen på svensk alliansfrihet och ett Nato-medlemskap. 

Författaren anser det inte helt orealistiskt att Sverigedemokraterna skulle vara villigt att stödja 

antingen ett svenskt Nato-medlemskap, eller en fortsatt svensk alliansfrihet, i utbyte mot 

inflytande inom andra politikområden. Detta då författaren upplever andra politikområden 

som mer prioriterade för detta parti än den svenska alliansfrihetens vara eller icke vara. 

Förhoppningen med denna uppsats var att densamma skulle bidra till att klara ut delar av de 

bakomliggande orsakerna till de stora skillnaderna som finns hos Sveriges tre största politiska 

partier kring synen på ett svenskt Nato-medlemskap. I och med besvarandet av uppsatsens två 

forskningsfrågor samt den avslutande diskussionen hoppas och tror författaren att denna 

förhoppning har infriats. 

5.4 Reflektion 

I denna uppsats har det teoretiska ramverket utgjorts av Allison & Zelikows (1999) modell I. 

Det går naturligtvis att argumentera för att en annan teori eller modell som behandlar 

beslutsfattande skulle kunna ha nyttjats. Författaren upplever dock att oavsett teori skulle 
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resultatet bli snarlikt. Vad som dock möjligtvis skulle kunna påverka uppsatsens resultat vore 

om en annan typ av material användes. Här skulle exempelvis material från den opartiska 

undersökningsorganisationen SOM-institutet kunna ge ett intressant resultat (SOM 2015). 

Genom att använda sig av svaren från SOM-institutets anonyma enkäter samt 

intervjuunderlag skulle det vara möjligt att studera respektive parti från ett ”bottom-up” 

perspektiv. Material som bygger på anonymitet öppnar upp för partiföreträdare att bortse från 

respektive moderpartis officiella linje till förmån för sina individuella åsikter. Det skulle 

således vara intressant att studera eventuell diskrepans i resultaten på en undersökning som 

baseras på ett källmaterial som bygger på anonyma enkäter och intervjuer kontra respektive 

partis officiella linje. Detta bedömer dock författaren som ett relativt stort och tidskrävande 

arbete varför en sådan undersökning inte ryms inom ramen för denna uppsats. 

Den svåraste delen i detta arbete, anser författaren, har utgjorts av att på ett koncist och 

kortfattat sätt fastställa respektive aktörs säkerhetspolitiska hotbild. Här har dock bredden i 

empirins källor utgjort en framgångsfaktor i arbetet med att få fram ett så tillförlitligt resultat 

som möjligt.  

5.5 Förslag till vidare forskning 

Det vore intressant att bygga vidare på denna studie genom att applicera de två ytterligare 

modeller som Allison & Zelikow (1999) lyfter fram. Detta skulle kunna ge svar på vilka 

eventuella fraktioner och krafter som innehar makten, och styr den officiella linjen, inom 

respektive parti.  

Därutöver vore det också intressant att studera sambandet mellan upplevd säkerhetspolitisk 

hotbild och förslag på säkerhetspolitisk lösning hos de övriga svenska riksdagspartierna. 

Skulle resultatet av en sådan undersökning ligga i paritet med denna eller skulle den skilja sig 

åt? 

Intressant vore också att belysa Nato-ländernas syn på ett svenskt medlemskap. Är Sverige 

verkligen välkommen som medlem när helst det passar, eller finns det tecken på att det råder 

en viss mättnadskänsla inom Nato avseende alliansens utvidgning? 
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